COVID 19 PRILOŽNOSTI IN IZZIVI V ZDRAVSTVU
Sekcija za zdravstvo

Vabilo in vsebina webinarja
Spoštovani,
Vabimo vas, da se pridružite prvemu posvetu Sekcije za zdravstvo, ki bo potekal v sredo 20.5.2020 ob
17:00 uri preko spleta v obliki webinarja »COVID 19 – Izzivi in priložnosti v zdravstvu«.
Predstavili bomo aktualno tematiko, primere dobrih kliničnih praks in novih pristopov zdravstvenih
organizacij v soočenju z epidemijo COVID 19.
Webinar je prostor, kjer lahko delimo znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili v času epidemije COVID 19.
Zdravstveni delavci smo se v zadnjih mesecih soočili z velikimi spremembami v organizaciji dela,
sodelovanju timov in pri zdravstveni obravnavi pacientov. Prilagoditi smo morali številne procese, postopke
in izmenjavo informacij v timih in med organizacijskimi enotami.
V relativno kratkem času smo morali poleg strokovnih izzivov, ki jih prinaša relativno neznana bolezen
COVID 19 razviti nove postopke in zagotoviti uporabo digitalne tehnologije za zdravstveno obravnavo in
komunikacijo znotraj organizacije. Posebni izziv predstavlja zagotavljanje varnega delovnega okolja za
zdravstvene delavce, ki so izpostavljeni okužbi in velikim obremenitvam.
Analizirali bomo, kaj smo do sedaj naredili dobro, kaj lahko še izboljšamo in kako novo znanje in pristope
utrditi v dnevni rutini, da zagotovimo trajnost sprememb, ki so se izkazale za učinkovite.
Webinar bo potekal v obliki videokonference z gosti. Udeleženci boste imeli možnost neposredno ali preko
klepeta predstaviti vaše pristope, izkušnje in dobre prakse. S priznanimi strokovnjaki na področju kakovosti
in varnosti bomo razpravljali o aktualnih izzivih in priložnostih, s katerimi se trenutno soočamo.
Z epidemijo COVID 19 bomo soočeni še dalj časa, spremenjene razmere bodo stalnica in »nova realnost«.
Uspešno soočenje z drugim valom epidemije COVID 19, ki ga pričakujemo jeseni terja fleksibilnost, odprtost
za nove ideje, učenje in trajnostni razvoj.
Izkoristimo predah za izmenjavo znanja in izkušenj, ki smo jih do sedaj pridobili in se skupaj pripravimo
na prihodnost.

Pridružite se nam in delite vaše izkušnje in dobre prakse z nami!
Dominika Oroszy, dr. med
Vodja Sekcije za zdravstvo

