
Program  
XIX Sląskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Anestezjologicznego 
i Intensywnej Opieki 
Oddziału Śląskiego 

„Wyzwania XXI wieku w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opiece”

Szczyrk: 26 – 28 maja 2017 r.

Piątek: 
26 maja 2017

       14:00 – 16:00  rejestracja uczestników

SESJA I 
Prowadzący sesję: 
Elżbieta Szynalik
Jarosław Panek

 16:00 – otwarcie konferencji – wykład inauguracyjny 
mgr Barbara Frymorgen – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
„Granice uporczywej terapii”

 16:40 - Ewa Pawlik
„Hipertermia złośliwa wyzwaniem dla zespołu anestezjologicznego”

 17:00 - Iwona Ogierman
„Rola pielęgniarki w leczeniu metodą hiperbarii tlenowej”

 17:20 Aneta Kołazińska – Prezentacja Firmy Zarys
„Zapobieganie infekcjom. Higieniczne rozwiązania dla poprawy 
środowiska pracy”

 17:40  - Celina Motyka
 „Pielęgnowanie pacjenta w leczeniu powikłań skórnych w przebiegu 
sepsy meningokokowej” 

 18:00 – Maciej Szmydt - Prezentacja Firmy (Skamex)
„Jakie  elementy  kompleksowej  higieny  jamy  ustnej  zapewniają
skuteczną profilaktykę VAP – w świetle rekomendacji klinicznych” 

 18:20  – Dorota Owczarek -  Prezentacja Firmy (Convatec )
„Flexi Seal Signal - ochrona i opieka nad pacjentem oddziałów OIT” 

 18:40  - Jakub Gajewski  - Prezentacja Firmy (FUMIGAT)
„Nowoczesne metody dekontaminacji powierzchni - dezynfekcja 
fumigacyjna (zamgławianie)”

Sobota: 
27 maja 2017

SESJA II 
Prowadzący sesję: 
Beata Kosek
Anna Mielech

 9:00 - dr n.med. Tomasz Darocha 
„Zasady leczenia pacjentów w hipotermii głębokiej”

 9:45 –  Szczepan Mistarz - Prezentacja Firmy (Schülke)
„Innowacyjne rozwiązania w izolacji pacjenta”

 10:00 -  Przemysław Lenartowicz - Prezentacja firmy (3M) 
„Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej”

 10:30  Prezentacja Firmy - Medint s.c. - Medilabel 
„System naklejek do oznaczania strzykawek, kroplówek i linii, firmy
Hospicode”

 10:45 – dr n.hum Urszula Marcinkowska
„Budowanie relacji starszy pacjent – pielęgniarka”

11:15 – 12:00   przerwa kawowa



SESJA III
Prowadzący sesję: 
Iwona Sobańska
Ewa Pawlik

 12:00 - Barbara Jankowska
„Transplantacja  płuc  –  nowe  wyzwania  dla  pielęgniarki
anestezjologicznej”

 12:30 – Magdalena Cwynar 
„Standard  kardiologicznej  opieki  pielęgniarskiej  nad  pacjentem  z
urządzeniem wspomagającym  pracę serca typu Impella”

 13:00 – Sylwia Sekta
„Czy biorca wątroby może być dawcą nerki?”

13:30 – 15:00 - obiad

SESJA IV 
Prowadzący sesję: 
Beata Kosek 
Anna Mielech

 15:00 –Marzena Manderla
„Coaching w środowisku medycznym pielęgniarki”

 15:20 –Chytkiewicz Maria
„Bezpieczeństwo pacjenta objętego opieką anestezjologiczną, 
intensywną terapią w kontekście odpowiedzialności prawnej”

  15:40 – Jarosław Panek  
„Zdarzenia niepożądane w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”      

16:00 – 16:15  przerwa kawowa

 16:15  - Katarzyna Tymińska , Iwona Borchulska
„Regulacje prawne w pracy pielęgniarki anestezjologicznej –  ochrona
czy brzemię?'”  

17:00 –18:30 WARSZTATY -   „Opieka  nad  raną  przewlekłą  oraz  zastosowanie  Flexi  Seal
Signal u pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii” - Firma Convatec 

Niedziela: 
28 maja 2017

 9:00– Walne zebranie członków Oddziału Śląskiego PTPAiIO
Wybory Zarządu VI Kadencji Oddziału Śląskiego PTPAiIO

11:30  - 12:00 przerwa 

 12:00 - Roztrzygnięcie Konkursu „Szczyrk 2017” 
na  najbardziej  interesującą  pracę  XIX  Konferencji  Naukowo  –
Szkoleniowej Oddziału Śląskiego PTPAiIO,  rozdanie nagród;

 13:00 -Zakończenie konferencji.

14:00 – 15:00 obiad

Szanowni Państwo!
W czasie trwania naszej konferencji zostanie ogłoszony konkurs „Szczyrk 2017”  na najbardziej
interesującą pracę  XIX Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Oddziału Śląskiego PTPAiIO. 

W tym roku zmieniamy regulamin konkursu - najlepszą pracę wybierze Komitet Naukowy.

Przygotowaliśmy również nagrody dla aktywnych uczestników konferencji....

Każdy z nas może otrzymać nagrodę!


