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PROGRAM KONFERENCJI
I Małopolska konferencja dla pielęgniarek
„Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa”
Niepołomice, 9-10 czerwca 2017 r.

Piątek, 9 czerwca 2017r.

9.30-10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.15

Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji

10.15-10.40

Wystąpienie zaproszonych gości

10.40 -11.00

prof. dr hab. Irena Wrońska

11.00-11.20

mec. Tomasz Filarski
„Zasady

postępowania

w

rejestracji

i

trudne

sytuacje

w kontaktach z pacjentami - dobre praktyki w realizacji
umowy z NFZ”
11.20-11.40

dr n. farm. Jarosław Woroń
„Niebezpieczne interakcje leków w praktyce pielęgniarskiej”

11.40-12.00

Przerwa kawowa

I Sesja- Jedność w różnorodności
12.00-12.20

mgr piel., spec. piel pediatrycznego Agnieszka Pawełko
„Dzieci i młodzież w sieci uzależnień”

12.20-12.40

mgr piel., spec. piel. ratunkowego Bogusława Drabik
„Dziecko w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”

12.40-13.00

mgr , spec. piel. ratunkowego Marek Maślanka
„Omówienie nowych uprawnień pielęgniarki systemu”

13.00-13.20

mgr piel., spec. piel. kardiologicznego i ratunkowego Barbara
Rumian
„Postępowanie w Ostrym Zespole Wieńcowym (OZW)”

13.20-13.40

mgr piel., spec. piel. anestezjologicznego Andrzej Morajda
„Wczesne wykrywanie tętniaków”

13.40-14.20

Obiad
II Sesja- Innowacje w pielęgniarstwie

14.20-14.40

dr Joanna Zalewska-Puchała
„Wybrane aspekty komunikacji międzykulturowej”

14.40-15.00

mgr piel. Alicja Szewczyk
„Osobista pompa insulinowa w cukrzycy – możliwość terapii
dla pacjenta i wyzwanie dla pielęgniarek”

15.00-15.20

dr n. biol. Bartłomiej Matejko
„Czy to już rewolucja? Rzecz o zaawansowaną technologię
diabetologiczną”

15.20-15.40

Kamsoft

15.40-16.00

Urgo Medical

19.30

Uroczysta Kolacja

Sobota, 10 czerwca 2017r.

9.00-10.00

Warsztaty w zakresie leczenia ran oraz w zakresie odżywiania
pacjenta

–

dokładne

informacje

zostaną

podane

w późniejszym terminie
I Sesja- Oblicza pielęgniarstwa chirurgicznego
10.00-10.20

dr n. med. Marcin Tusiński
„Czy pacjenci odżywieni prawidłowo wymagają wsparcia
żywieniowego przed planowanym zabiegiem operacyjnym?”

10.20-10.40

dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr
„Małoinwazyjna chirurgia onkologiczna”.

10.50 -11.10

mgr piel. Ilona Kawa
„Nowoczesna okołooperacyjna opieka pielęgniarska”.

11.10-11.30

Urgo Medical

11.30-11.50

Przerwa kawowa
II Sesja- Z pogranicza psychologii i psychiatrii

11.50-12.10

dr n. hum. Jakub Lickiewicz
"Jak radzić sobie z agresywnym pacjentem?”

12.10-12.30

mgr piel. Małgorzata Murzyn
„Stosowanie

przymusu

bezpośredniego

w

placówkach

psychiatrycznych i innych podmiotach leczniczych”.
12.30-12.50

mgr piel., spec. piel. psychiatrycznego, Terapeuta Otwartego
Dialogu Life Coach Trener FRIS Małgorzata Dudek
„Poczucie własnej skuteczności i samoocena szans na sukces
w realizacji stawianych przed sobą celów w procesie leczenia
i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi”

12.50-13.00

Zakończenie konferencji

13.00

Obiad
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