Murska Sobota, 20.4.2015

Strokovni seminar ob mednarodnem dnevu medicinskih sester z
motom
» Znanje je vir učinkovite zdravstvene nege »,
ki bo, 29. 5. 2015 v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah
Program strokovnega srečanja:

Moderator: Daniela Mörec, Ema Mesarič
8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja ,
Daniela Mörec, dipl.m.s., predsednica strokovnega DMSBZT Pomurja,

9.15 - 9.35

Kulturni program – vokalna skupina Žarek, glasbena točka

9.35-10.00

Razvitost in uporaba strateškega managementa v bolnišnici, Bojana Jerebic,
mag. zdr.- soc.manag.

10.00-10.25 Povezava med motivacijo za delo v zdravstveni negi in pripadnostjo zaposlenih
v bolnišnici, Kreft Tadej, dipl. zn. (VS)
10.25-10.50 Priprava naslednika za prevzem vodstva v zdravstvu
mag. Marija Zrim,
10.50-11.20 Odmor
Moderator: Marija Zrim, Bojana Jerebic
11.20 -11.45 Prehranjevalne navade zaposlenih v SB M. Sobota, Metka Lipič Baligač, dipl.
m. s., mag zdr. nege
11.45-12.10 Vpliv vodenja na uvajanje koncepta managementa znanja v zdravstvu, Nataša
Kreft, mag. zdr.- soc.manag.
12.10 -12.35 Elektronsko dokumentiranje – varnost pacientovih podatkov, Suzana Divjak,

dipl.m.s.
12.35-13.00 Profiliranje dela za uspešno izvajanje delovnih obveznosti patronažnih
medicinskih sester, Renata Škerget, mag. zdr.- soc.manag.
13.00-14.00 Kosilo
14.00-14.25

Pomen izobraževanja osnovnošolcev Pomurja o zdravi spolnosti, Nada Bac,
dipl.m.s. (VS)

14.25-14.50

Učeča se organizacija s primeri dobre prakse, Dragica Kosmajer,
sms.

14.50-15.15

Končna razprava in sprejem zaključkov seminarja

Dodatna obvestila

Seminar je v postopku vrednotenja za licenčne točke na Ministrstvu za zdravje in za
pedagoške točke pri Zbornici - Zvezi
Dodatna obvestila
Prosim, da se prijavite najpozneje do 20.5.2015 preko spletne strani DMSBZT Pomurja –
drustvo-mszt-pomurja.si ali Zbornice-Zveze - zbornica-zveza.si. V primeru, da boste imeli
težave s prijavo, pokličite Jasno Meško SB MS, int. odd. 5123 521 ali 040 892 266,
Dragico Jošar, 031 354 123.
Kotizacija za nečlane je 90 €.
Po sklepu IO društva prevzame stroške kotizacije za člane DMSBZT Pomurja.

Predsednica DMSBZT POMURJA
Daniela Mőrec

