PROGRAM DELA STROKOVNEGA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV POMURJA ZA LETO 2016

I. STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA
JANUAR:
• EFT – tapkanje, učna delavnica, NIJZ; M. Sobota
FEBRUAR
• Učna delavnica s Klaro Ramovš – Tudi beseda je zdravilo- dvodnevna,
NIJZ M. Sobota, 5. 6. Feb.
• Strokovno srečanje s predstavitvijo ZN na Internem odd. SB M. Sobota
SB M. Sobota
MAREC
• Zdravstvena zakonodaja v luči ZN in etične in moralne dimenzije v zdravstveni in
babiški negi – Vivat, Moravske Toplice
• Zdravstvena nega v dermatologiji – kožni rak in vplivi sončenja,
NIJZ, M. Sobota
APRIL
• Kakovost in varnost v zdravstvu – Vivat , Moravske Toplice
• Supervizija v zdravstveni negi – Vivat, M. Toplice
• Sodelovanje na 1. Mednarodnem sejmu sodobne medicine v G. Radgoni – od 14. Do
16. Aprila. Organizirali bomo okroglo mizo na temo Oskrba starostnika v Pomurju,
vse dni izvajali meritve ( RR, KS, gleženjski indeks.. ) in izvedli strokovno predavanje
na temo : zdravstvena vzgoja bolnika s sladkorno boleznijo v sodelovanju s SB
Murska Sobota. SB bo še predstavila simulacijski center.
Maj
• 11. Kongres zdravstvene in babiške nege ob mednarodnem dnevu medicinskih sester –
• Svečanost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester na lokalni ravni s podelitvijo
Srebrnih znakov

JUNIJ
• Depresija in vloga medicinskih sester pri obravnavi pacienta z depresijo,
Vivat, M. Toplice
SEPTEMBER
• Strokovno srečanje s predstavitvijo ZN v ZD Ljutomer
OKTOBER
• 7. Pomurski simpozij o kronični rani – 3. Mednarodni, Vivat , M. Toplice
NOVEMBER
• Status medicinskih sester v družbi s predstavitvijo rezultatov raziskave,
Vivat, M. Toplice
II. EKSKURZIJE
• Enodnevna ekskurzija v Logarsko dolino z ogledom Doma starejših Gornji Grad –
junij
• Predbožična ekskurzija – december
OBČNI ZBOR – 19. Februar 2016- Vivat, M. Toplice
III. POHODNIŠTVO
• Na Goričko z ogledom vulkanjie pri Gradu na Goričkem- maj
• Maraton treh src Radenci - maj
• Kolesarski maraton – september
• vzpon na stolp v Lendavskih Goricah – Kulturna dvorana v Lendavi

IV. KULTURNE DEJAVNOSTI
• Koncert vokalne skupine Žarek. Skupina ima vaje vsak torek 2 uri
• Ogled gledališke predstave ali koncerta – 8. Marec
• Ogled kulturnega dogodka Lendava
• Ogled predstave Ljubiteljske gledališke skupine DMSBZT Pomurja – maj
V. SREČANJA
• Udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob mednarodnem dnevu
medicinskih sester- maj
• Srečanje pomurskih medicinskih sester s podelitvijo srebrnih znakov – maj
• Srečanje z združenjem medicinskih sester iz zamejstva – Avstrija september

•
•
•
•

Srečanje upokojenih medicinskih sester – november
Skupine za samopomoč in osebnostno rast – vse leto
Koncert pevskih zborov in vokalnih skupin DMSBZT MB, CE in Pomurja
- oktober
Organizacija srečanja funkcionarjev Zbornice - Zveze, junij ?

VI. RAZISKOVALNA SKUPINA
• Raziskava o statusu medicinskih sester v družbi
VII.

Vključevanje DMSBZT v lokalno okolje in sodelovanje s Skupinami za
samopomoč

VIII. TEČAJI TUJIH JEZIKOV
• Začetni in nadaljevalni tečaj angleškega in nemškega jezika – če bo dovolj
prijav
IX. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
• Sodelovanje pri izdaji zbornika ob 7. Pomurskem simpoziju o kronični rani
X. DRUGE AKTIVNOSTI PO DOGOVORU IN POTREBAH V DRUŠTVU
Program dela se lahko med letom še dopolnjuje in spreminja
V imenu IO DMSBZT Pomurja pripravila
Daniela Mörec, predsednica
Murska Sobota, 19. 10. 2015

