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

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

která se koná dne 20. 9. 2017 od 9.00 do 13.30 hodin v Kulturním domě Valdice (kinosál), Náměstí míru 25, Valdice
Program:
Úvodní slovo - Ing. Tomáš Sláma, MSc., předseda představenstva Oblastní nemocnice Jičín a.s.
9.05 - 9.20
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. - autor, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s.
Nemocnice ZH KHK – současnost a budoucnost
9.20 – 9.40
úvodní slovo - MUDr. Pavel Konopásek – vedoucí lékař hemodialyzačního střediska ON Jičín a.s.
Bc. Dagmar Knapová – autor, všeobecná sestra hemodialyzačního střediska ON Jičín a.s.
Problematika edukace dialyzovaných pacientů
Renata Burdeláková – autor, všeobecná sestra hemodialyzačního střediska ON Jičín a.s.
Problematika ošetřovatelské péče o dialyzované pacienty
9.40 – 10.00
MUDr. Radek Majerčin, primář ARO ON Jičín a.s., Mgr. Radka Králová, vrchní sestra ARO ON Jičín a.s., Veronika Nešněrová,
všeobecná sestra ARO ON Jičín a.s. - autoři
přednášející: Mgr. Radka Králová, vrchní sestra ARO ON Jičín a.s.
Epidurální analgesie/anestezie a její místo v Oblastní nemocnici Jičín a.s.
10.00 – 10.20
MUDr. Radek Majerčin - autor, primář ARO ON Jičín a.s.
Perioperační (ne)bezpečí aneb je operační sál skutečně tak bezpečný, jak našim pacientům tvrdíme?
10.20 – 10.35
MUDr. Daniel Malý – autor, lékař chirurgického oddělení ON Jičín a.s.
Využití PORT katétrů v ON Jičín a.s.
10.35 – 10.55
Mgr. Kristýna Dočekalová – autor, logoped Ambulance klinické logopedie Hořice - Nová Paka
Mgr. et Mgr. Vladimíra Vondráčková – autor, logoped ambulance logopedie ORL ON Jičín a.s.
Dospělý pacient s afázií
10.55 – 11.15
Mgr. Iva Smejkalová – autor, fyzioterapeutka RHB Nový Bydžov, ON Jičín a.s.
Polohování a jak na to
11.15 - 11.25
Dana Říhová – autor, všeobecná sestra odběrového střediska ON Jičín a.s., Mgr. Alena Prokopcová – spoluautor, vedoucí
Centra klinických laboratoří ON Jičín a.s.
VEIN WIEVER - zobrazení cévního řečiště
11.25 – 11.45
Koordinační středisko transplantací Praha, autor bude upřesněn
Transplantační a dárcovský program ČR
11.45 – 12.15 Přestávka
12.15 – 12.35
Ing. Martina Malinská – autor, obchodní zástupce firmy Systagenix
Fázové hojení ran

12.35 – 12.55
Karina Antokhina –autor, lékařka interního oddělení ON Jičín a.s.
„Český ráj,“ anebo pár kroků na východ
12.55 – 13.15
Ivana Hindráková – autor, dobrovolnice DORRA, všeobecná sestra interní JIP ON Jičín a.s.
„Tak trochu jiná medicína“ aneb moje cesta do Indonésie
13.15 – 13.30
Mgr. Monika Köstingerová – autor, hlavní sestra ON Jičín a.s.
Září plné změn – legislativní novinky pro nelékařské zdravotnické pracovníky (uznávání kvalifikací, vzdělávání, registr,
kompetence)
13.30
Diskuse
Garanti konference:
Mgr. Monika Köstingerová – hlavní sestra ON Jičín a.s.
MUDr. Jiří Nový – náměstek pro strategii a rozvoj nemocnice, zástupce primáře interního oddělení ON Jičín a.s.
Certifikát o účasti:
Certifikát o účasti obdrží účastníci na konci konference.
Konference je určena pro:
Všeobecné sestry, dětské 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.
Účastnický poplatek:
Registrační poplatek pro účastníky nezaměstnané v Oblastní nemocnici Jičín a.s. je 280 Kč.
Pokyny k přihlášení a platbě zaměstnanců ON Jičín u vrchních sester a vedoucích NLZP.
Poplatek zahrnuje organizační zajištění konference (pronájem sálu, občerstvení, tisk certifikátu).
Registrace účastníků:
Bude probíhat v předsálí kinosálu od 8.30 hodin.
Vzhledem k omezené kapacitě kinosálu ve Valdicích je přihlašování otevřeno zatím pouze pro zaměstnance ON Jičín a.s.
Ostatní zájemci mohou poslat předběžnou přihlášku na email: monika.kostingerova@nemjc.cz do 8.9.2017. Po tomto datu
Vám bude emailem oznámeno, jestli je ještě volná kapacita a budete vyzváni k uhrazení účastnického poplatku na účet
nemocnice. Platba na místě nebude možná. Přihláška musí obsahovat – jméno, příjmení, titul, datum narození a
zaměstnavatele.

Mgr. Monika Köstingerová
hlavní sestra ON Jičín a.s.

