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

POZVÁNKA NA XIII. KONFERENCI OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s.,
která se koná dne 2. 10. 2012 od 9,00 do 14.00 hodin
v Biografu Český ráj, Ulice 17. listopadu 47, Jičín
Program:

Zahájení - PharmDr. Jana Třešňáková, Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje
MUDr. Václav Engelmann – autor, lékař oddělení nukleární medicíny - 20 minut
Scintigrafické vyšetření skeletu
MUDr. Milena Mikešová – autor, zástuce primáře radiologického oddělení - 20 minut
Diagnostické vyšetřovací metody dutiny břišní
Dana Beranová – autor, radiologický asistent - 15 minut
Limitující faktory radiodiagnostických vyšetření
MUDr. Ivo Gill - autor, lékař gastroenterologické ambulance - 20 minut
Perkutánní gastrostomie
Jindřiška Kubátová-Dolanová – autor, produktový specialista, NUTRICIA - 10 minut
Klinická enterální výživa do perkutánní gastrostomie
MUDr. Ivan Ouzký – autor, lékař interního oddělení, Pavlína Pěničková – autor, registrovaná všeobecná sestra - 15 minut
Hojení cirkulárního vředu DK za pomoci metody vlhkého hojení (V 92 letech doma a bez bolesti)
Hana Harvalíková – autor, Jana Strnadová – spoluautor, registrované všeobecné sestry – 15 minut
Bolest
Gabriela Tryzubská – autor, Martina Umlaufová – spoluautor, registrované všeobecné sestry – 15 minut
Duševní hygiena, prevence stresu
Miroslava Schindlerová – autor (Kobalt), Mgr. Jaroslava Kaňková - autor (Cesium) - radiologické asistentky - 15 minut
Seznámení s provozem ozařoven radioterapeutického oddělení
Přestávka
Bc. Lenka Hozová – autor, Mgr. Šárka Bernardová – spoluautor, registrované všeobecné sestry – 15 minut
Reverzibilní příčiny u kardiopulmonální resuscitace – 4H a 4T
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. – autor, manažer kvality a ISŘ – 10 minut
Benchmarking nežádoucích událostí Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Martina Vítová, DiS. - autor, Kristýna Pourová - spoluautor, registrované všeobecné sestry – 15 minut
Problematika onkologických pacientů
RNDr. Jaroslava Zelenková – autor, KHS Praha - 30 minut
Nové legislativní předpisy (vyhláška 195/2005 Sb.)
MUDr. Radkin Honzák, CSc. - autor, psychiatr, IKEM, REMEDIS, Psychiatrická léčebna Bohnice – 30 minut
Komunikace s problémovými pacienty

Garance a certifikát o účasti:
Konference je garantována POUZP, SRLA 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,
ergoterapeuty, fyzioterapetuy, radiologické asistenty, farmaceutické asistenty, ergoterapeuty a zdravotně sociální
pracovníky.
Garanti konference:
Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. - manažer kvality a integrovaného systému řízení
Mgr. Monika Köstingerová – hlavní sestra
MUDr. Jiří Otte - primář radiologického oddělení
Počet kreditů za účast:
Pasivní účast: 4 kredity
Aktivní účast autor: 10 kreditů
Aktivní účast spoluautor: 5 kreditů
Účastnický poplatek:
Požádali jsme o dotaci Nadační fond Královéhradeckého kraje, kterou jsme dostali, proto je konference bez
poplatku.
Registrace účastníků:
Bude probíhat v předsálí Biografu Český ráj, Ulice 17. listopadu 47, Jičín od 8,20 hodin.
Termín pro zaslání závazné přihlášky na XIII. 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 20. 9. 2012. 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 10. 9. 2012

zapsala: Mgr. Jana Kučerová, Ph.D.

