KAKOVOST IN VARNOST – obvezne vsebine za podaljšanje licence
za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi
Kakovost in varnost je učna delavnica SIM centra Zdravstvenega doma Ljubljana.
Je strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi iz
predpisanega področja: KAKOVOSTI IN VARNOSTI.
KOMU JE NAMENJENA: Medicinskim sestram in babicam ter tehnikom zdravstvene nege in bolničarjem, s ciljem izboljšanja
varnosti pacientov in učinkovitosti zaposlenih.
POTEK IN VSEBINA USPOSABLJANJA: V programu usposabljanja, ki je praktično naravnan, udeleženci pridobijo ustrezna
znanja in spretnosti iz vsebin in varnosti v zdravstveni negi.
Usposabljanje poteka v obliki podajanja kratkih teoretičnih vsebin ter, kjer lahko udeleženci modula pridobijo potrebno znanje.
Svoje uspehe potrdijo in preverijo na koncu modula ob evalvaciji znanja.
PROGRAM:
ČASOVNICA

VSEBINA

8:50 – 9:00

Registracija udeležencev

9.00 – 9.30

Uvod

9.30 – 10.30

Zakaj kakovost v zdravstveni inštituciji?
Delavnica: Izkušnje na področju kakovosti

10.30 – 11.00

Kazalniki kakovosti – oblikovanje in spremljanje

11.00 – 11.30

Odmor za kavo

11.30 – 12.30

Tveganja – prepoznavanje in ocena tveganj
Delavnica: Kompetentnost, timsko delo

12.30 – 12:50

Varno ravnanje z medicinsko opremo

12.50 – 13.20

Odmor za kosilo

13.20 – 14.20

Obvladovanje okužb povezanih z zdravstvom
Delavnica: Razkuževanje rok

14.20 – 14.50

S timskim delom in izobraževanjem do kakovostnejše zdravstvene nege

14.50 – 15.20

Pomen kakovosti in varnosti v praksi

15.20 – 16.00

Evalvacija znanja

PRIDOBLJENE KOMPETENCE MODULA: Poznavanje standardov kakovosti, spremljanje aktualnih kazalnikov kakovosti,
prepoznavanje in ocenjevanje tveganj, varno ravnanje z medicinsko opremo, obvladovanje okužb v zdravstvu, planiranje
izobraževanj v zdravstveni negi in razvojno ocenjevalni letni pogovor.

ČAS TRAJANJA MODULA: 9:00 – 16:00
CENA MODULA: Kotizacija na učni delavnici znaša 50,00 EUR z DDV.
Kotizacijo je potrebno poravnati po izstavitvi računa v valutnem roku.
KRAJ IZVEDBE MODULA: Simulacijski center Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana
PRIJAVA NA MODUL:
Prijavite se lahko tudi preko e-naslova: prijava.sim@zd-lj.si.
Število prijav je omejeno na 80 udeležencev.
Udeležba na modulu se šteje za strokovno izobraževanje. Seminar je v postopku licenčnega vrednotenja pri Zbornici
zdravstvene in babiške nege Slovenije.
DODATNA VPRAŠANJA IN INFORMACIJE:
Tajništvo SIM centra:
E-pošta: prijava.sim@zd-lj.si
Tel.: 031 396-533
Tel.: (01) 47-23-780
Ljubljana, 12. 6. 2019

