
Szanowni Państwo, 

W imieniu organizatorów mamy  zaszczyt zaprosić Państwa na II  Konferencję Naukową:  
 „ Bezpieczeństwo farmakoterapii w praktyce pielęgniarki i położnej, 
organizowaną przez Komisję Naukową WOIPiP oraz Mazowieckie Centrum 
Rehabilitacji „ STOCER”., Szpital Chirurgii Urazowe j św. Anny w Warszawie 

 Pierwsza konferencja  spotkała się ze znaczną  przychylnością ze strony  pielęgniarek i 

położnych. Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie również zainteresuje Państwa  problematyką i 

ważnością treści w niej zawartych. 

          Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w dniu 13 listopada 2019 roku na Konferencję, która 

odbędzie się w  Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Ks. Trojdena 4.  

Będą tam na Państwa czekać, przede wszystkim merytoryczne wykłady, bogata sesja plakatowa, 

panele dyskusyjne. Będziemy rozmawiać o tym, jak skutecznie i według obowiązujących 

wytycznych  postępować, aby ochronić siebie i pacjentów przed ewentualnymi zdarzeniami 

niepożądanymi związanymi z farmakoterapią. Pokażemy, z jakich nowinek technologicznych  można 

korzystać, i w jaki sposób pracować w interdyscyplinarnym zespole medycznym. Jak zawsze – nie 

zabraknie wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach i czynnych praktyków. Mamy nadzieję, że 

będziecie tam Państwo z nami. 

W programie m.in. : 
Wykład inauguracyjny : „Bezpieczeństwo farmakoterapii- trzecie Globalne Wyzwanie WHO,            
                                            wdrażanie  w Polsce” 

� Główne nurty  działań w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii 
� Karty zleceń lekarskich jako źródło błędów w farmakoterapii, 
� Zasady bezpiecznej farmakoterapii z perspektywy Konsultanta oraz wizytatora CMJ 
� Bezpieczna farmakoterapia – praktyczne przykłady rozwiązań w ochronie zdrowia 
� Nowoczesne systemy dystrybucji leków, elektroniczna dokumentacja, a bezpieczeństwo pracy 

Pielęgniarki i Położnej, 
� Zadania  kadry zarządzającej  w zakresie bezpiecznej praktyki  pielęgniarki w realizacji zleceń  
� Punkty krytyczne w procesie leczenia krwią i jej składnikami z punktu widzenia pielęgniarki i położnej 

 
ZA CHWIL Ę udostępnimy Państwu link do rejestracji online na konferencję, jak również szczegółowy 
program tego wydarzenia. 

   Z wyrazami szacunku, 

 PRZEWODNICZĄCA 
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