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PRIJAVA PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE 
 
 

NAZIV USTANOVE: 
Udruga diplomiranih studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu – 

ALUMNI SOZS SPLIT 

ADRESA: Ruđera Boškovića 35, Split 21000 

TELEFON: 021 564 800 FAX: / E-MAIL: abuljubasic@ozs.unist.hr  

 

DATUM NAZIV TEME 
SAŽETAK 

(250 do 300 znakova) 
PREDAVAČ 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

02.2023. 
Stavovi trudnica o 
kvaliteti informacija 
dostupnih na internetu 

U novije vrijeme najviše informacija 
vezanih uz trudnoću, žene pronalaze 
upravo na internetu. Rezultati 
provedenog istraživanja daju nam 
povratnu informaciju o kvaliteti takvih 
informacija te će biti prikazani u 
predavanju. 

Mia Rogošić, mag. obs. 
Sveučilište u Splitu, 

Sveučilišni odjel 
zdravstvenih studija 

04.2023. 

Utjecaj specifičnosti 
radnog mjesta na 
korištenje bolovanja i 
doživljaj stresa 
medicinskih sestara 
tijekom pandemije 
COVID-19 

Cilj predavanja je prikaz ključnih 
prediktorskih varijabli kod medicinskih 
sestara koje su koristile bolovanje te  
predviđanje korištenja bolovanja na 
temelju iskustava povezanih s 
pandemijom. 
 

Matea Dolić , mag. 
med. techn. 

Sveučilište u Splitu, 
Sveučilišni odjel 

zdravstvenih studija 

07.2023. 

Specifičnosti 
zdravstvene njege 
pacijenta s dijabetes 
insipidusom 

Intervencije medicinske sestre kod 
pacijenta s dijabetes insipidusom 
usmjerene su edukaciji pacijenta i obitelji 
o promjenama koje nastaju tijekom 
bolesti, lakšem svladavanju poteškoća i 
sprječavanju mogućih komplikacija. 

Silvija Vladislavić, mag. 
med. techn. 

Sveučilište u Splitu, 
Sveučilišni odjel 

zdravstvenih studija 

10.2023. 
Sustav kvalitete u 
zdravstvenoj njezi 

Sustav kvalitete u zdravstvenoj njezi 
predstavlja skup međusobno ovisnih 
procesa s ciljem održavanja i 

Rahela Orlandini, mag. 
med. techn. 

Sveučilište u Splitu, 
Sveučilišni odjel 

zdravstvenih studija 
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unapređivanja kvalitete. Jasno određen i 
postavljen sustav kvalitete uz korištenje 
kliničkih indikatora i mjerljivih podataka, 
potiče medicinske sestre da, uvažavajući 
profesionalne standarde u provođenju 
zdravstvene njege, ulažu dodatne napore 
kako bi  svakom bolesniku pristupila 
individualno te samim time povećala 
zadovoljstvo korisnika zdravstvene skrbi. 

12.2023. 

Međuorganizacijska 
komunikacija u svrhu 
kontinuiteta 
zdravstvene njege 

Kontinuitet zdravstvene njege uključuje 
koordinaciju svih dionika uključenih u skrb 
za pacijenta na svim razinama sustava 
zdravstvene zaštite. Održavanje 
kvalitetne komunikacije ključno je u 
koordinaciji te skrbi.  

Ante Buljubašić, mag. 
med. techn. 

Sveučilište u Splitu, 
Sveučilišni odjel 

zdravstvenih studija 

 
 
 
 
ODGOVORNA OSOBA ZA IZRADU PLANA TRAJNOG  
STRUČNOG USAVRŠAVANJA 
 
 Ante Buljubašić, mag. med. techn. 
 
 
ODGOVORNA OSOBA ZA SESTRINSTVO U USTANOVI                                RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE 

 
Ante Buljubašić, mag. med. techn. 
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