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Szanowni Państwo, 

Mamy zaszczyt zaprosić  do  udziału w XVII KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ „INNOWACJE W PROFILAKTYCE I 

KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH”, która odbędzie się w dniach 4-7 PAŹDZIERNIKA 2017 r. w HOTELU ANDERS**** w Starych 

Jabłonkach k/Ostródy.  

Tegoroczna konferencja jest szczególna – obchodzimy bowiem 20-lecie naszego istnienia. Zgodnie z przyjętą zasadą od początku 

działalności, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa jest jednym z największych w kraju, które skupia różnorodną grupę ponad 350 

aktywnych członków, podejmuje szereg inicjatyw na rzecz rozwoju w dziedzinie zakażeń szpitalnych. Z tego względu, wiodącymi 

tematami podczas obecnej konferencji będą zakażenia wieloopornymi drobnoustrojami, nowe akty prawne i wytyczne oraz 

profilaktyka zakażeń wg najnowszych badań klinicznych.  

Po raz pierwszy odbędą się przedkonferencyjne warsztaty Akademii Leczenia Ciężkich Zakażeń dla lekarzy, prowadzone przez 

ekspertów w dziedzinie racjonalnej antybiotykoterapii. W trzech sesjach warsztatowych pod hasłem „Zobacz i dotknij” 

zaprezentowane zostaną najnowsze technologie związane z utrzymaniem czystości w szpitalu, dekontaminacją endoskopów oraz 

zasady leczenia zakażeń szpitalnych. Zapewniamy czas na pytania, otwartą dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń.  

Podczas konferencji odbywa się wystawa producentów i dostawców sprzętu, produktów i technologii medycznych.  

Oczekujemy, że w konferencji weźmie udział ok. 350 osób, przede wszystkim członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych oraz 

pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji producentów i dostawców 

sprzętu, produktów leczniczych, biobójczych oraz wyrobów medycznych oraz technologii medycznych, producentów i dostawców 

sprzętu, produktów i technologii medycznych. Za udział w konferencji przyznawane są punkty edukacyjne. Zapraszamy! 

 

W IMIENIU ZARZĄDU SHL 

dr med. Paweł Grzesiowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa 
 

 



RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 
 

4.10.2017 ŚRODA 

10:00-16:00 Warsztaty Akademii Leczenia Ciężkich Zakażeń SHL dla lekarzy 

 

16:00-19:00 Rejestracja uczestników XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej SHL 

17:00-20:00 Warsztaty z komunikacji i metod wdrażania nowych procedur w szpitalach – NOWOŚĆ (liczba miejsc ograniczona) 

19:00-22:00 Kolacja, spotkania klubowe z ekspertami, wieczór z gościem specjalnym 
 

 

5.10.2017 CZWARTEK  

08:00-10:00 Rejestracja uczestników 

10:00-12:00    UROCZYSTA SESJA JUBILEUSZOWA XX LECIA SHL – 20 LAT KONTROLI ZAKAŻEN        W POLSCE I CO DALEJ  

Otwarta debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i stowarzyszeń  

12:00-13:00   INNOWACJE W KONTROLI ZAKAŻEŃ – prezentacje nowych technologii medycznych  

13.00-15:00   Przerwa obiadowa, kawa 

15:00-18:00   NOWE KIERUNKI ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM SZPITALNYM 

   Wykładowcy: przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, eksperci Min. Zdrowia, członkowie PTMU, SHL 

 - akredytacja czy autoryzacja  – co lepsze dla kontroli zakażeń szpitalnych 

 - ustawa o jakości w ochronie zdrowia 

 - jak wdrażać nowe procedury w szpitalach 

 - rozporządzenie o czynnikach alarmowych 

18:00-18:30   Przerwa kawowa 

18:00 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SHL 

20:00 Kolacja plenerowa i koncert muzyki na żywo, zajęcia klubowe 
 

6.10.2017 PIĄTEK  

09.15-12:00  SESJA WYKŁADOWA –  NOWOCZESNA CHIRURGIA – WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO  

WYKŁADOWCY: zespoły szpitali w Olsztynie, Krakowie, Gdańsku, Toruniu  

 - postępy w chirurgii endoskopowej  

 - protokół ERAS  

 - dekolonizacja przed zabiegami operacyjnymi 

 .- najnowsze wytyczne sterylizacji medycznej 

12:00-13:00 INNOWACJE W KONTROLI ZAKAŻEŃ – prezentacje nowych technologii medycznych  

13:00-15:00     Przerwa obiadowa, kawa 

15:00-17:00 INTERAKTYWNE SESJE WARSZTATOWE w podgrupach (równolegle trzy sale)  

GRUPA I – Dekontaminacja endoskopów – co nowego 

GRUPA II – Nowe technologie utrzymania czystości w szpitalu 

GRUPA III – Diagnostyka, leczenie i monitorowanie ciężkich zakażeń w szpitalu (przypadki) 

17:00-17:30 Przerwa kawowa 

17:30-19:30 INTERAKTYWNE SESJE WARSZTATOWE w podgrupach (równolegle trzy sale) 

20:00 Kolacja uroczysta, koncert, zajęcia klubowe 
 

7.10.2017  SOBOTA  

09:00-11:30    INTERAKTYWNE SESJE WARSZTATOWE w podgrupach (równolegle trzy sale) 

12:00 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

    
 
 
 

Dodatkowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: 
 www.shl.org.pl 

http://www.shl.org.pl/

