V. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
sestra – pôrodná asistentka – zdravotnícky záchranár – medicínsko-technický pracovník

29. september 2016
Mestské kultúrne stredisko v Komárne
BEZPEČNOSŤ PACIENTA – BEZPEČNOSŤ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
		GARANT KONFERENCIE: PhDr. Zlatica Halmová, MPH
		
		
		
		
		

Pôsobí ako námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva vo FORLIFE n.o.,
Všeobecnej nemocnice Komárno, aktívne prednáša a publikuje články v oblastiach
bezpečnosti pacienta; konzultantka diplomových prác, podieľala sa na tvorbe
Rámcových procesuálnych štandardov na MZ SR, lektorka pre akreditované
vzdelávacie aktivity, predseda Disciplinárnej komisie SK SaPA.

TEMATICKÉ OKRUHY:
		
1. EDUKAČNE STRATÉGIE AKO PROSTRIEDOK BEZPEČNEJ OŠETROVATEĽSKEJ
		STAROSTLIVOSTI
		Garant: doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.
		
		
		
		

Pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave / vedúca Katedry
ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch; členka Vedeckej
rady VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave; členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZ SR na ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v kategórii sestra.

		
2.HYGIENICKO EPIDEMIOLOGICKÝ REŽIM V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ / PREVENCIA
		NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ
		Garant: MUDr. Erika Böhmová
		
Pôsobí na Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o v Bratislave ako ústavný hygienik. Je členkou výboru
		
Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Venuje sa aktívne problematike nozokomiálnych
		
nákaz, aktívne prednáša a spolupracuje na tvorbe legislatívy v tejto oblasti.
		

		
3.NEŽIADUCE UDALOSTI U PACIENTOV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
		Garant: MUDr. Peter Bandura, PhD.
		
		
		
		

Expert Ministerstva zdravotníctva SR pre bezpečnosť pacientov, člen Expertnej skupiny Európskej komisie
pre bezpečnosť pacientov a kvalitu zdravotnej starostlivosti, vedúci spoločného projektu Európskej únie Siete bezpečnosti pacientov a kvality zdravotnej starostlivosti, koordinátor spoločného projektu EÚ
a WHO - Vytvorenie Minimálneho informačného modelu bezpečnosti pacientov.

		
4.MOŽNOSTI PRÁVNEJ OCHRANY ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
		Garant: JUDr. Jozef Tóth, PhD.
		
		
		
		

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre správneho práva právnickej fakulty J. Jesenského v Sládkovičove.
Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných článkov, odborných prác a vysokoškolských učebníc.
Je spoluautorom monografie Právo a zdravotníctvo. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje medicínskemu
právu a správnemu právu.

V. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
sestra – pôrodná asistentka – zdravotnícky záchranár – medicínsko-technický pracovník

1. INFORMÁCIA
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Téma konferencie:
Termín konania: 		
Miesto konania: 		

Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka

29. 9. 2016 (registrácia od 8.00 do 9.00, predpokladaný koniec o 18.00)
Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1, Komárno

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
Registrácia, úhrada konferenčného poplatku do 25.9. 2016 na bankový účet.
Zaslanie prezentácie do 19. 9. 2016 v programe PowerPoint 97/2003 vo formáte .ppt odbornému garantovi
PhDr. Zlatici Halmovej, MPH na e-mail: halmova.zlatica@forlife.sk
Pasívna účasť: Zaslanie návratky a fotokópie potvrdenia o úhrade konferenčného poplatku na e-mail: registracia@forlife.sk do
19. 9. 2016.
Aktívnu účasť je potrebné náhlásiť najneskôr do 15.6.2016 garantovi konferencie PhDr. Zlatici Halmovej, MPH
emailom na halmova.zlatica@forlife.sk
KREDITY:
Podujatie je zaradené do kreditného hodnotenia v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia
sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.
Konferenčné jazyky: slovenský, český
POSTUP PRI REGISTRÁCII:
1. krok: Prihlásenie prostredníctvom portálu www.sksapa.sk - Povinné pre všetky sestry a PA.
2. krok: Prihlásenie prostredníctvom elektronickej návratky na odkaze:
http://www.nemocnicakomarno.sk/odbornici/celoslovenska-konferencia.html Povinné pre všetkých účastníkov.
3. krok: Úhrada konferenčného poplatku identifikovaním Vašej platby konferenčného poplatku v stanovenom termíne
je registrácia dovŕšená - Povinné pre všetkých účastníkov konferencie.
KONFERENČNÉ POPLATKY:
Autor, spoluautor príspevku: 0 €
Člen príslušnej komory: 5 € pri platbe do 25. 9. 2016; 10 € na mieste podujatia
Registrovaný v príslušnej komore: 10 € pri platbe do 25. 9. 2016; 20 € na mieste podujatia
Konferenčný poplatok zahŕňa poplatky za prenájom, propagačný a informačný materiál, technickú podporu konferencie,
občerstvenie, potvrdenia o účasti.
Obedy: Možnosť zakúpiť si lístok na obed pri registrácii do 10:00 hodiny. Cena lístka 3.20 €
Názov účtu: FORLIFE n.o., Komárno, konferencia, Mederčská 39, 945 75 Komárno
Číslo účtu: 262 784 7191/1100
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2784 7191
BIC: TATRSKBK
Variabilný symbol: 22092016
Do správy pre adresáta napíšte svoje priezvisko, meno a registračné číslo.
V prípade neúčasti konferenčný poplatok nebude vrátený.
Pracovný a organizačný výbor:
PhDr. Zlatica Halmová, MPH, odborný garant, námestníčka riaditeľa pre OŠE, 035/7909 688, 0918 633 684,
halmova.zlatica@forlife.sk
Alžbeta Szabóová, prezidentka RK SaPA so sídlom v Komárne, 035/7909 680, registracia@forlife.sk
PhDr. Katarína Gogolová, 035/7909 297, gogolova.katarina@forlife.sk
Mgr. Peter Nagy, marketingový a projektový manažér, 035/7909 812, 0908 713 551, nagy.peter@forlife.sk
Hlavný organizátor

Spoluorganizátori

Partneri konferencie

Regionálna komora
sestier a pôrodných
asistentiek
so sídlom v Komárne

Odborní partneri:

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
Slovenská komora fyzioterapeutov
Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSS a PA a SSL a ZZ o.z. SLK so sídlom v Komárne

