ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ управління охорони здоров’я
Сумської обласної
державної адміністрації
від 27.12.2019 № 937-ОД
ТЕМАТИКА
регіональних конференцій
для молодших медичних спеціалістів
закладів охорони здоров’я
на 2020 рік
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Тема конференція
Порядок надання медичної допомоги пацієнтам
при невідкладних станах. Формування аптечки
невідкладної допомоги в закладах охорони
здоров’я
Порядок обліку медичних засобів, виробів
медичного призначення у тому числі
наркотичних анальгетиків та психотропних
засобів у закладах охорони здоров’я. Аналіз
помилок, роз’яснення та надання практичної
допомоги
Уміння спілкуватись та етична поведінка
фахівця – складова якісно наданих медичних
послуг та основний чинник ефективної та
якісної роботи закладу охорони здоров’я у
сучасних умовах
Різне

Дата проведення
Місце проведення
лютий
Сумський медичний коледж – КЗ СОР
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Тема конференція
Дата проведення
Місце проведення
Технологія розвитку психологічної готовності
Листопад
Сумський медичний коледж – КЗ СОР
керівників сестринських служб закладів охорони
здоров’я до діяльності в умовах соціальної
трансформації
Професійна асоціація молодших медичних
спеціалістів як осередок забезпечення якості
надання освітніх та медичних послуг
Особливості роботи сестри медичної по
наданню медичних послуг у рамках
впровадження програми медичних гарантій
закладами охорони здоров’я І-ІІ-ІІІ рівнів
Різне

Завідувач відділення післядипломної
освіти молодших медичних та
фармацевтичних спеціалістів

Любов ПРИХОДЬКО

№
з/п
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Тема конференція

Місце, дата
проведення
Сучасні підходи до забезпечення
Шосткинське
санітарно-епідеміологічного
медичне училище
режиму закладів охорони здоров’я, – КЗ СОР,
як основної складової попередження КНП
спалаху інфекції, що пов’язані з
Шосткинська
наданням медичних послуг
центральна
районна лікарня
Порядок обліку медичних засобів,
ШМР,
виробів медичного призначення у
квітень
тому числі наркотичних
анальгетиків та психотропних
засобів у закладах охорони
здоров’я. Аналіз помилок,
роз’яснення та надання практичної
допомоги
Уміння спілкуватись та етична
поведінка фахівця – складова якісно
наданих медичних послуг та
основний чинник ефективної та
якісної роботи закладу охорони
здоров’я у сучасних умовах
Безперервна медична освіта
фахових молодших бакалаврів та
магістрів медсестринства – основні
очікування трансформації системи
Різне

Завідувач відділення післядипломної
освіти молодших медичних та
фармацевтичних спеціалістів

Місце, дата
проведення
КНП
Конотопська
центральна
районна лікарня
КМР,
червень

Любов ПРИХОДЬКО

Місце, дата
проведення
КНП Глухівська
центральна
районна лікарня
ГМР,
жовтень

Місце, дата
проведення
КНП Охтирська
центральна
районна лікарня
ОМР,
листопад

