VABILO
NA KONFERENCO STROKOVNEGA DMSBZT POMURJA z naslovom,
» POLOŽAJ MEDICINSKIH SESTER V DRUŽBI«,
ki bo 04.11.2015,
v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah

08.00-08.30 Registracija
08.30-08.45 UVOD, pozdrav predsednice SDMSBZT Pomurja, Daniele Mörec
08.45- 9.15 Sociološki vidik poklica medicinske sestre v družbi, mag. Mira Šavora
univ. dipl. sociolog
09.15- 09.45 Vpliv ekonomskih dejavnikov na razvoj določenih poklicev v družbi,
doc. dr. Simona Žižek, uni.dipl.ekon.
09.45- 10.10 Karakterne lastnosti določenih poklicnih skupin in vrednote povezane s
hierarhijo v družbi, Mateja Jakšič, univ.dipl.psih.
10.10-10.35 Vpliv prava na določene poklicne skupine v družbi, David Premelč,
univ. dipl. pravnik

10.35 -11.00 ODMOR
11.00 -11.25 Položaj medicinskih sester Pomurja v družbi, DS - predstavitev raziskave,
mag. Marija Zrim
11.25 -11.50 Vidik dijakov o položaju medicinske sestre v družbi, Zlatka Lebar
dipl. andragog
11.50-12.15 "Poziv medicinske sestre iz perspektive studenata studija Sestrinstva
Sveučilišta Sjever"Autori: Neuberg, Marijana., Martić, Z.,
12.15- 12.35 Študij sodobne literature povezane s položajem poklica medicinske sestre
pred. Edvard Jakšič,mag. zdr. nege
12.35- 13.30 KOSILO

13.30 -14.00 Pogled medicinskih sester Pomurja na svojo poklicno kariero, Bojana Jerebic
dipl. m. s, mag. soc. zdr. manag, Nataša Kreft, dipl. m. s , mag. soc-zdr. manag.
14.00- 14.25 Medicinska sestra v očeh družbe, Tanja Žmauc, dipl. m. s, mag. zdrsoc. manag.
14.25-14.45 Zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Murska Sobota,
Metka Lipič Baligač, mag. zdr. nege
14.45- 15.45 Kakšne razsežnosti delovanja nudi poklic medicinske sestre, Mateja Sternad,
dipl. m. s
15.45 -16.00 Razprava in zaključek konference

DODATNA OBVESTILA

Celodnevno izobraževanje znaša 60 € za člane Zbornice- Zveze, ter 120 EUR za
nečlane Zbornice- Zveze, v ceno je vključen DDV. Za člane DMSBZT Pomurja NI
KOTIZACIJE. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, potrdilo o udeležbi,
pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete na TR društva DMSBZT Pomurje: NLB 023400011735734.
Ob registraciji potrebujete potrdilo o plačani kotizaciji.
Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Prijave in dodatne informacije
Na izobraževanje se prijavite izključno preko e-prijavnice na spletni strani društvawww.drustvo-mszt-pomurja.si ali na spletu Zbornice - Zveze- www.zbornica-zveza.si,
najpozneje do 30. 10. 2016

Za dodatna pojasnila lahko pokličete na tel: 02 5123 691Marijo Zrim
- marija.zrim@sb-ms.si
Predsednica DMSBZT Pomurja,
Daniela Mörec

