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IZJAVA ZA JAVNOST
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji
in transfuziologiji, od 4. do 6. aprila v Rogaški Slatini organizira 2. simpozij z
mednarodno udele bo z naslovom:
»Z ZNANJEM IN SODELOVANJEM REŠUJEMO

IVLJENJA«.

V tridnevnem programu je predvidenih 78 predavanj in 6 razli nih strokovnih
delavnic. Predavatelji prihajajo iz Velike Britanije, Srbije in Hrvaške. Vabljena
predavateljica za uvodno predavanje je priznana strokovnjakinja na
podro ju etike v zdravstvu prim. Dušica Pleterski Rigler, ki se bo dotaknila
teme eti nih dilem pri zdravljenju pacientov v enotah intenzivne terapije.
Da bo stroka zdravstvene nege v anesteziologiji, intenzivni terapiji in
transfuziologiji resni no poglobljeno obravnavana, dokazujejo tematski sklopi
predavanj: TRANSPLANTACIJA, TRANSPLANTACIJA JETER, URGANTNA STANJA,
KRVAVITVE, TRANSFUZIJA V POVEZAVI S KLINIKO, OKU BE, IZOBRA EVANJE,
ILNI PRISTOPI, ARITMIJE, INFORMATIKA, BOLE INA, VARNOST, KAKOVOST,
PODPORA SR NI PLJU NI FUNKCIJI, VZPOSTAVITEV IN OSKRBA DIHALNIH POTI,
HEMODINAMSKI MONITORING, PROSTE TEME in naslovi delavnic:
ILNI
PRISTOPI, NEINVAZIVNA MEHANSKA VENTILACIJA , HEMODINAMSKI
MONITORING, ZDRAVLJENJE RAN Z NEGATIVNIM TLAKOM - VAC, HIGIENA ROK,
LOWTEQ – RA UNALNIŠKI DOKUMENTACIJSKI PROGRAM.
Strokovna sekcija bo obele ila tudi 40 let svojega delovanja, podelili bodo
priznanja strokovnjakom na o jem strokovnem podro ju, pripravili so tudi
prvo zgodovinsko razstavo pripomo kov z njihovega o jega strokovnega
podro ja, izdan bo obširni recenzirani zbornik s 400 stranmi strokovnih
prispevkov.

Organizatorji pri akujejo blizu 150 udele encev. Svoje pripomo ke, izdelke in
vse drugo, kar morajo pri svojem zahtevnem delu znati uporabljati medicinske
sestre in zdravstveni tehniki, bo razstavljalo 22 razstavljavcev.
Strokovnjaki in strokovnjakinje zdravstvene nege s podro ja anesteziologije,
intenzivne terapije in transfuziologije se zavedajo, da je le ob nenehnem
izobra evanju in izpopolnjevanju mogo e kakovostno, varno in humano
delati na tako zahtevnih delovnih mestih. Znanje je njihova mo . Z novimi
znanji in veš inami bodo opolnomo eni lahko suvereno delovali 24 ur na
dan, vse dneve in no i v letu neposredno ob pacientovi postelji, v operacijski
dvorani, v intenzivni terapiji in vsepovsod, kjer jih pacienti potrebujejo.
Pomagati in strokovno delovati ob so loveku v najte jih trenutkih ivljenja,
ne glede na to, da negovalnega kadra ponekod vedno bolj primanjkuje, je
njihovo poslanstvo, ki ga elijo v polni meri udejanjati še naprej.
Dodatne informacije: Asja Jakli , tel. 031 836 140.
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