Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín, IČ 26001551

POZVÁNKA NA XVII. KONFERENCI OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s.,

která se koná dne 21. 9. 2016 od 9,00 do 13.30 hodin v Biografu Český ráj, Ulice 17. listopadu 47, Jičín

Program:
9 - 9.15
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. - autor, předseda představenstva Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. - plány a realita
9.15 – 9.30
Ing. Tomáš Sláma, MSc. - autor, předseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Výhledy rozvoje Oblastní nemocnice Jičín a.s.
9.30 – 9.50
MUDr. Pavel Konrád – autor, kožní ambulance Dobřichovice
Plenková dermatitis a její aktuální terapie

9.50 – 10.20
Marcela Mrkosová – autor, obchodní zástupce firmy Apotex
Vlhké hojení a jeho doplnění o biologickou léčbu

10.20 – 10.50
MUDr. Luňáková – autor, primář oddělení transfúzního a hematologického
Hemoterapie v Oblastní nemocnici Jičín a.s.
10.50 – 11.10
MUDr. Petr Jindra – autor, lékař chirurgického oddělení
Karcinom prsu z pohledu chirurga

11.10 – 11.30
Lenka Havrdová, DiS. – autor, obchodní zástupce firmy Teleflex
Žilní vstupy Midline a PICC

11.30 – 11.45
Jitka Balánová - autor, obchodní zástupce firmy Schubert CZ s.r.o.
Prevence infekcí u centrálních žilních katétrů
11.45 – 12.15 Přestávka

12.15 – 12.30
Mgr. Radka Králová – autor, vrchní sestra ARO Jičín
Dotek v intenzivní ošetřovatelské péči

12.30 – 12.45
Bc. Martina Suchardová – autor, registrovaná porodní asistentka gynekologicko-porodnického oddělení
Bonding (nechte nás spolu)
12.45 – 13.00
MUDr. Radek Holouš – autor, lékař otorinolaryngologického oddělení Jičín
Syndrom spánkové apnoe

13.00 – 13.15
Bc. Dana Hrabáčková – autor, registrovaná všeobecná sestra interního oddělení
Péče o pacienta s bolestí
13.15 – 13.30
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. – autor, primář interního oddělení Jičín
Příprava ke koloskopii

Garanti konference:
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. - manažer kvality
Mgr. Monika Köstingerová – hlavní sestra
MUDr. Jiří Cyrany, Ph.D. - primář interního oddělení

Garance a certifikát o účasti:
Konference je garantována POUZP 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, vysokoškolsky vzdělané
nelékařské odborné zdravotnické pracovníky i pro lékaře (bez kreditů).
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 280 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)
Registrace účastníků:
Bude probíhat v předsálí Biografu Český ráj, Ulice 17. listopadu 47, Jičín od 8,30 hodin.

Termín pro zaslání závazné přihlášky na XVII. 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 9. 9. 2016. 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 01 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 5. 8. 2016

zapsala: Mgr. Jana Kučerová, Ph.D.

