PALIATIVNI BOLNIK na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu
Paliativni bolnik na primarnem nivoju - učenje s simulacijami v zdravstvu je interaktivna učna delavnica SIM centra
Zdravstvenega doma Ljubljana.
KOMU JE NAMENJENA: Medicinskim sestram v domovih za starejše, patronažnim medicinskim sestram,
medicinskim sestram in zdravnikom, zaposlenim v zdravstvenih domovih, ki se dnevno srečujejo s paliativnimi bolniki.
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA: V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo
ustrezna znanja iz vsebin oskrbe paliativnega bolnika.
Usposabljanje poteka v obliki podajanja teoretičnih vsebin, delavnic z učenjem ročnih spretnosti in veščin, ki so
potrebne za kakovostno oskrbo onkološkega bolnika na primarnem nivoju. Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu
modula ob simulacijah in »debrifingu«, kjer na posnetku scenarijev spoznajo svoje prednosti ter navsezadnje tudi
pomanjkljivosti.
PROGRAM STROKOVNEGA SREČANJA:
ČASOVNICA

VSEBINA

NAČIN IZVEDBE

08:50 – 09:00

Registracija udeležencev

09:00 – 11:00

Pristop k paliativnemu bolniku in njegovi družini

predavanja

Faze terminalne bolezni

predavanja

Simptomatika paliativnega pacienta

predavanja

11:00 – 11:15

Odmor

11:15 – 12:30

Uporaba elastomerske črpalke za podkožno dajanje zdravil

delavnica

Sc terapija
Vstavitev nazogastrične sonde
Vstavitev urinskega katetra
Oskrba onkološke kronične rane
12:30 – 13:30

Odmor s pogostitvijo

13:30 – 14:00

Priprava na simulacijo

14:00 – 15:30

Oskrba paliativnega bolnika na primarnem nivoju

15:30-16:00

Debrigfing

simulacija

PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA: pristop k paliativnemu bolniku in njegovi družini, prepoznavanje faz
terminalne bolezni, simptomatika paliativnega pacienta in lajšanje simptomov, uporaba elastomerske črpalke za

podkožno dajanje zdravil, sc terapija, vstavitev nazogastrične sonde, vstavitev urinskega katetra, oskrba onkološke
kronične rane
ČAS TRAJANJA MODULA: 9:00 – 16:00
CENA MODULA: Kotizacija na učni delavnici znaša 200,00 EUR z DDV.
Kotizacijo je potrebno poravnati po izstavitvi računa v valutnem roku.
LOKACIJA IZVEDBE MODULA: Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana
PRIJAVA NA MODUL: KLIK
Prijavite se lahko tudi preko e-naslova: prijava.sim@zd-lj.si.
Število prijav je omejeno na 10 – 14 udeležencev.
Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije ter Zdravniške zbornice ovrednoten z licenčnimi točkami.
DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:
Tajništvo SIM centra:
E-pošta: prijava.sim@zd-lj.si
Tel.: 031-396-533
Tel.: (01) 47-23-780
Ljubljana, 5. 7. 2019

