URNIK MODULA „ORGANIZACIJA DELA AMBULANT“ četrtek 23.1.2020,– 27. SKUPINA, 2. dan
URNIKI
9.00- 9.30
9.30 – 10.10

10.10 – 10.50

10.50 - 11.40
10.10 – 10.50
10.50 – 11.40
11.40 – 13.00
13.00 – 13.45
13.45 – 14.30

TEMA
IZVEDBA
Osnove managementa ambulante Delo v veliki
družinske
skupini
medicine in zdr. doma
Hišni obiski in družina bolnega
Predavanje z
diskusijo
Reševanje
primerov
Primeri dobre prakse za delo v
Delo v skupini
ADM, ovire, rešitve
I.skupina

IZVAJALEC
Irena Vatovec

VSEBINA
Izkušnje z vodenjem ambulante, vodenje timov,
problemi, predlagane rešitve, sodelovanje z vodstvom

Andrej Kravos

Predstavitev posebnosti hišnih obiskov, storitev, pravne in
etične dileme

Irena Vatovec

Standardi in praktični primeri „dobre prakse“, pridobljenih
znanj in spretnosti, glavne ovire in predlagane rešitve za
delo v ambulanti.

Primeri dobre prakse za delo v
ADM, ovire, rešitve
II. skupina
Najpomembnejše težave in
prednosti pri hišnih obiskih
II.skupina
Najpomembnejše težave in
prednosti pri hišnih obiskih
I.skupina
Odmor - KOSILO
Vloga ZZZS v sistemu
zdravstvenega varstva

Delo v skupini

Irena Vatovec

Delo v skupini

Andrej Kravos

Standardi in praktični primeri „dobre prakse“, pridobljenih
znanj in spretnosti, glavne ovire in predlagane rešitve za
delo v ambulanti.
Predstavitev prednosti in najpomembnejših težav hišnih
obiskov, pomen timskega dela, vključevanje sodelavcev

Delo v skupini

Andrej Kravos

Predstavitev prednosti in najpomembnejših težav hišnih
obiskov, pomen timskega dela, vključevanje sodelavcev

Predavanje z
diskusijo

Olivera Masten
Cuznar

Pregled vsebine Pravil,Dogovora,vloge ZZZS v zdr.sistemu

Kako zmanjšati dnevno število
obiskov v ADM in zagotoviti
dovolj časa za obravnavo
bolnikov-osebna izkušnja

Predavanje z
diskusijo

Rok Lokar

Predstavitev dobrih praks in osebnih izkušenj pri vodenju
ADM s ciljem kakovostnejšega dela ob zmanjševanju
števila dnevnih obiskov

14.30 – 15.00

Kako izpeljati spremembe v
sistemu zdr. varstva

Predavanje z
diskusijo

Igor Muževič

Pregled dela sindikata druž. medicine, primeri izpeljave
sprememb na državni ravni, glavne ovire in predlogi rešitev

15.00 – 15.45

Predlogi za optimaliziranje
organizacije dela
ADM,primerjave Javni zavodzasebnik s koncesijo
Pregled rezultatov nalog

Delavnica

Irena Vatovec

Povzetki predlogov iz nalog,prednosti in oomanjkljivosti
dela v JZ ali kot zasebnik s koncesijo,dobre prakse pri
organizacijidela ADM,informatizacija

Delo v
skupini

Irena Vatovec

Analiza rezultatov nalog, pridobljene izkušnje, uporabnosti,
komentarji
Dopolnjevanje nalog, komentarji, anketa, zaključek modula

15.45. – 16.15

Zaključek modula
irena.vatovec@zd-po.si

