OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s.
Bolzanova 512, 506 43 Jičín

POZVÁNKA NA XV. KONFERENCI OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s.,
která se koná dne 24. 9. 2013 od 9,00 do 13.30 hodin
v Biografu Český ráj, Ulice 17. listopadu 47, Jičín
Program:
Zahájení - Ing. Dana Kracíková, předsedkyně představenstva Oblastní nemocnice v Jičíně a.s.
MUDr. Jiří Skřivánek, MBA předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje
MUDr. Jan Charvát, CSc. - autor, lékař – ortoped chirurgického oddělení – 15 minut
Operativa v dětské ortopedii
MUDr. Václav Engelmann – autor, primář oddělení nukleární medicíny - 20 minut
Scintigrafické vyšetření myokardu
MUDr. Jiří Otte – autor, primář radiodiagnostického oddělení - 20 minut
Diagnostické možnosti nového CT
Dana Beranová – autor, registrovaná radiologická asistentka, radiodiagnostické oddělení - 20 minut
Následná péče o PICC a port katétry
Dana Kostelecká – autor, registrovaná všeobecná sestra, radiodiagnostické oddělení - 15 minut
Možné komplikace při používání PICC a port katétrů
Víta Pospíchalová, DiS. – autor, Medical Representative Speciality APOTEX - 15 minut
Nové trendy v hojení ran - Hemagel
Pavlína Pěničková – autor, Renata Ulrichová – spoluautor, registrované všeobecné sestry interního oddělení, Víta
Pospíchalová, DiS. – Medical Representative Speciality APOTEX - 15 minut
Využití Hemagelu na interním oddělení Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Martina Boudyšová - autor, registrovaná všeobecná sestra léčebny dlouhodobě nemocných - 15 minut
Hojení ran – zkušenosti a využití Hemagelu – kazuistiky
Přestávka
MUDr. Jiří Förster - autor, primář radiační a klinické onkologie - 20 minut
Chemoterapie
Ing. Vladimír Mikan – autor, primář oddělení klinické biochemie – 20 minut
Co je třeba vědět před odběrem aneb co všechno může mít vliv na výsledek vyšetření
Mgr. Alena Prokopcová - autor, vedoucí centra klinických laboratoří - 20 minut
Hemolytické vzorky – o čem nám vypovídají; hodnocení na OKB Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Ing. Dagmar Kopecká – autor, zástupce primáře oddělení klinické biochemie - 15 minut
Kontrola kvality glukometrů a dalších přístrojů používaných u lůžka pacienta
Lenka Drapáková – autor, Andrea Česáková – spoluautor, registrované všeobecné sestry gynekologicko-porodnického
oddělení - 15 minut
Ošetřovatelský proces při cévkování ženy
Bc. Dana Bejrová, DiS. – autor, zdravotnický záchranář, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – 15 minut
Zdravotník na misi v Kyjevě

Garanti konference:
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. - manažer kvality a integrovaného systému řízení
Mgr. Monika Köstingerová – hlavní sestra
MUDr. Jiří Otte - primář radiodiagnostického oddělení
Mgr. Alena Prokopcová - vedoucí Centra klinických laboratoří

Garance a certifikát o účasti:
Konference je garantována POUZP, SRLA, KVVOZP a započítává se do systému postgraduálního vzdělávání.
Certifikát o účasti obdrží účastníci na konci konference v souladu s vyhláškou č. 4/2010 Sb.
Konference je určena pro:
Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře,
fyzioterapeuty, radiologické asistenty, farmaceutické asistenty, ergoterapeuty, zdravotně sociální pracovníky a
vysokoškolsky vzdělané nelékařské odborné zdravotnické pracovníky.
Počet kreditů za účast:
Pasivní účast: 4 kredity
Aktivní účast autor: 10 kreditů
Aktivní účast spoluautor: 5 kreditů
Účastnický poplatek:
Registrační poplatek pro účastníky mimo zaměstnanců Oblastní nemocnice Jičín a.s. je 250 Kč a bude vybírán při
registraci.
Účast zdarma - autor a první spoluautor přednášky.
Poplatek zahrnuje organizační zajištění konference (pronájem sálu, tisk certifikátu, občerstvení, poplatek za
souhlasné stanovisko od POUZP, SRLA, KVVOZP, zajištění přednášejících)
Registrace účastníků:
Bude probíhat v předsálí Biografu Český ráj, Ulice 17. listopadu 47, Jičín od 8,20 hodin.
Termín pro zaslání závazné přihlášky na XV. konferenci Oblastní nemocnice Jičín a.s.:
Přihlášku, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození a adresu pracoviště, je nutno zaslat buď v elektronické
nebo písemné podobě do 15. 9. 2014. Prosím dodržujte uvedený termín.
Počet účastníků konference bude limitován.
Zaregistrováni jsou pouze ti účastníci, kteří obdrží elektronickou odpověď o registraci. Na jiné účastníky
nebude brán zřetel!
Kontaktní adresa:
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 43 Jičín
jana.kucerova@nemjc.cz

Biograf Český ráj, Ulice 17. listopadu 47, Jičín
Od autobusového nádraží ulicí 17. listopadu kolem zámeckého parku ke křižovatce s ulicí Smiřických.
Biograf Český ráj se nachází za křižovatkou vlevo při hlavní silnici.
Od vlakového nádraží vpravo a pak ulicí Riegrovou kolem autobusového nádraží ulicí 17. listopadu kolem
zámeckého parku ke křižovatce s ulicí Smiřických.
Biograf Český ráj se nachází za křižovatkou vlevo při hlavní silnici.

V Jičíně 20. 8. 2014

zapsala: Mgr. Jana Kučerová, Ph.D.

