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17. decembra 2020 je potekalo virtualno srečanje z naslovom »Cepljenje v ginekologiji,« organizirano 
s strani Združenja za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo – Slovenskega 
zdravniškega društva, Kliničnega oddelek za ginekologijo z Ginekološke klinike Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana, Katedre za ginekologijo in porodništvo Medicinske fakultete Univerze v 
Ljubljani, Klinike za ginekologijo in perinatologijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter 
Državnega programa ZORA s sedežem na Onkološkem inštitutu Ljubljana. Po uvodnem nagovoru Špele 
Smrkolj in Urške Ivanuš so predavatelji udeležencem predstavili različne informacije s področja 
cepljenja – cepljenje pri nosečnicah, cepljenje proti HPV, možnost cepljenja pri izbranih ginekologih, 
predstavljene pa so bile tudi informacije o cepivu proti bolezni COVID-19.  
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati ankete, ki smo jo udeležencem po elektronski pošti poslali 

skupaj s potrdilom o udeležbi. 

  



 

 

Udeležba 
 

Izobraževalni dogodek je v živo spremljalo 186 udeležencev. Potrdila o udeležbi ter povezavo do ankete 

so dobili tisti udeleženci, ki so bili prisotni na seminarju vsaj 50 minut. Poslanih potrdil o udeležbi je 

tako bilo 180. Anketo je rešilo 114 udeležencev, od tega 66 ginekologov in 35 medicinskih sester ali 

babic (Tabela 1). Poleg njih so se izobraževanja udeležili tudi drugi poklici (13). Po seminarju je bil 

možen še ogled posnetka v dveh terminih (6. in 12. februarja 2021). Po ogledu posnetka je potrdilo o 

udeležbi dobilo še 29 ginekologov, 57 medicinskih sester ali babic in 36 udeležencev drugih poklicev. 

Potrdilo je skupno prejelo 302 udeležencev od 314, ki so spremljal vsaj del izobraževanja.  

 

Tabela 1: Udeleženci dogodka in vrnjene ankete 

 Število udeležencev 
(v živo) 

Prejemniki potrdila in 
ankete (v živo) 

Rešene ankete 

  
Število 

% od vseh 
poklicev 

Število 
% od vseh 
poklicev 

Število 
% od 

poslanih 

Ginekolog 98 53 % 95 53 % 66 58 % 

Med. sestra oz. babica 59 32 % 58 32 % 35 31 % 

Drugo 29 16 % 27 15 % 13 11 % 

Skupaj 186 100 % 180 100 % 114 100 % 

 

Tabela 2: Udeleženci dogodka po predvajanju posnetka 

 
Vsi udeleženci 

(v živo in posnetek) 
Prejemniki potrdila 

(posnetek) 
Prejemniki potrdila 

(skupaj) 

  Število 
% od vseh 
poklicev 

Število 
% od vseh 
poklicev 

Število 
% od vseh 
poklicev 

Ginekolog 127 40 % 29 24 % 124 41 % 

Med. sestra oz. babica 118 38 % 57 47 % 115 38 % 

Drugo 69 22 % 36 30 % 63 21 % 

Skupaj 314 100 % 122 100 % 302 100 % 

 

  



 

 

Ocena izobraževalnega dogodka 
 

Udeležence smo prosili, da ocenijo dogodek z eno oceno od 1 do 5. Večina jih je dogodek ocenila s 5, 

povprečna ocena dogodka je bila 4,4.  

Tabela 3: Ocena izobraževalnega dogodka 

 št. % 

5 (odlično) 58 51 % 

4 (zelo dobro) 48 42 % 

3 (dobro) 8 7 % 

2 (zadovoljivo) 0 0 % 

1 (nezadovoljivo) 0 0 % 

Skupaj 114 100 % 

Povprečje ocen 4,4 

 

Ocena organizacije in izvedbe seminarja 

Organizacija seminarja je bila dobro ocenjena: časovnica poteka predavanj s 4,0, tehnična izvedba 

dogodka s 4,3 ter prijaznost in trud organizatorjev s 4,7 (Slika 1).  

 

Slika 1: Povprečne ocene organizacije in izvedbe izobraževalnega dogodka 
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Zmožnost udeležencev za kakovostno spremljanje dogodka 

Letos je bil dogodek organiziran virtualno zaradi znanih razlogov. Udeležence smo povprašali ali so 

lahko na svoji strani zagotovili vse potrebno za kakovostno spremljanje dogodka. Večina je dogodek 

lahko kakovostno spremljala, trije udeleženci (3 %) ni moglo zagotoviti ustreznih pogojev za 

spremljanje dogodka (Tabela 2). Težave zaradi spremljanja so bile zaradi neustrezne internetne 

povezave (1 udeleženec) in neustreznega prostora za nemoteno spremljanje (2 udeleženca). 

Tabela 4: Zmožnost za kakovostno spremljanje dogodka  

 % 

Ustrezno spremljanje 97 % 

Neustrezno spremljanje 3 % 

Skupaj 100 % 

 

Ocena strokovnih vsebin seminarja 
 

Anketirane smo prosili, da ocenijo prikazane strokovne vsebine. Vsi so jih ocenili kot pomembne za 

njihovo delo, in predstavljene na razumljiv način, večina (99 %) tudi kot aktualne. Vsi anketirani bi 

seminar priporočili kolegom (Slika 2).  

 

 

Slika 2: Ocena strokovnih vsebin izobraževalne delavnice in priporočilo kolegom 
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