Zdravniška zbornica Slovenije – nadzor nad izvajanjem specializacije

CBD SRUKTURIRAN RAZGOVOR o primeru-navodila za mentorja
Opravite razgovor s specializantom, ki vam je predstavil primer iz prakse. Razgovor
naj bo usmerjen, upoštevajte naslednjo strukturo vodenja razgovora:
Prepoznavanje problema
1. Katera vprašanja so se vam postavila pri tem primeru?
2. Katere nejasnosti, konflikte ste poskušali rešiti?
3. Zakaj se vam je zdel primer težak, zanimiv?
Zbiranje informacij
4. Katere oprijemljive podatke ste imeli?
5. Zakaj so se vam zdeli ti podatki oprijemljivi, relevantni?
6. Kako so razpoložljive informacije s strani bolnika, podatki iz dokumentacije in
vaše izkušnje vplivale na odločitev, ki ste jo sprejeli?
7. Kako uspešno ste uporabili informacije s strani bolnika, podatke iz
dokumentacije in lastne izkušnje v danem primeru?
8. Katere informacije bi še bile dobrodošle?
Določitev prioritet
9. Katere diferencialno diagnostične možnosti ste predvideli?
10. Zakaj ste izbrali konkretno?
11. Kaj so prednosti in slabosti vaše odločitve?
12. Kako ste pretehtali prednosti in slabosti?
Zavedanje posledic
13. Kakšne so bile posledice vaše odločitve?
14. Za koga? (npr. bolnik, sorodniki, okolje,)
15. Kako bi se lahko počutili zaradi vaše odločitve?
16. Kako je to vplivalo na vašo odločitev?
Presoja odločitve
17. Kako presojate ustreznost vaše odločitve?
18. Katera izkušnja/informacija je bila odločilna za vašo odločitev?
19. Ali imate kakšen vzorec, ki vam pomaga pri presojanju svojih odločitev (npr
upoštevanje pogostnosti neke diagnoze, upoštevanje starosti bolnika…)? Ali
je bil ta vzorec uporaben v danem primeru?
20. Kako vam ta vzorec pomaga na splošno in kako v danem primeru
21. Nekateri bi vam oporekali pri odločitvi,kako bi jih prepričali glede svojega
stališča? Zakaj ste se torej v danem primeru tako odločili?
Etični vidik
22. Kateri etični vidik(resnicoljubnost, pravičnost, neškodljivost, dobronamernost,
avtonomnost, zaupnost) ste zaznali v tem primeru? Kako ste ga uporabili?
23. Kako vam je pomagal pri odločitvi?
24. Kako ste ugotovili bolnikovo stališče, pričakovanja, strahove?
25. Kako so bolnikove pravice vplivale na obvladovanje tega primera?
Timsko delo
26. Ali ste v obravnavo tega primera vključili kakšnega sodelavca? Zakaj?
27. Kako ste se prepričali, da imate z njimi ustrezno komunikacijo?
28. Ali bi lahko še koga vključili? Kako bi ta lahko pomagal?
29. Kakšna je vaša vloga v takem primeru?
Profesionalizem
30. Kakšna je vaša odgovornost/dolžnost? Kako ste to obvladali v danem
primeru?
31. Zakaj ste prepričani, da ste to upoštevali? Zakaj je za vas to pomembno?

