
Digital Dialog

PiElĘgNiaRSKiE / PoŁoŻNiCZE PRoCEDURY „Na CZaS KRYZYSU” W SYStEMiE  

oCHRoNY ZDRoWia:  aSPEKt MEDYCZNY (PiElĘgNiaRSKi, lEKaRSKi,  

FaRMaCEUtYCZNY), PRaWNY oRaZ FiNaNSoWY i ZaRZĄDCZY.  

StUDiUM PRZYPaDKÓW.

24.03.2021 godz. 11:00 i 17:00

Scientific Dialog

o czym będziemy rozmawiać:

1. Procedury na czas kryzysu: pamiętajmy - CoViD – 19 nie jest pierwszym ani ostatnim zagrożeniem.  
od czego zawsze należy zacząć...

2. Przykłady procedur dla różnych rodzajów zagrożeń epidemiologicznych i nie tylko – jak określić krytyczne punkty  
kontroli (CCP), aby realizacja procedur nie powodowała zdarzeń niepożądanych. 

3. Przykłady procedur awaryjnych. 

4. algorytmizacja procedur jako mechanizm ułatwiający korzystanie z nich - omówienie przykładów.

5. Systemy zarządzania (iSo, akredytacja CMJ) a procedury na czas kryzysu. 
 
tematyka oprócz zagadnień medycznych obejmie również aspekty prawne, finansowe i organizacyjne. 
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w tym wzory procedur. 

Webinar objęty patronatem:

Prezes naczelnej izby Pielęgniarek i Położnych

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek epidemiologicznych



Dialog - DEDiCatED to liFE.

*Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami Fundacji Akademia Aesculap, zaznacz w formularzu rejestracji zgodę: 
„Chcę otrzymywać na bieżąco najnowsze newslettery oraz zaproszenia na inne wydarzenia od Akademii Aesculap na podany 
wyżej adres e-mail“.

ZaReJeStRUJ SiĘ

goDZiNa 17:00

oRgaNiZatoR

Fundacja akademia aesculap
ul. tysiąclecia
64-300 Nowy tomyśl
tel. + 48 61 44 20 350
e-mail: info@aesculap-akademia.pl

PREZENtER - MoDERatoR

PREZENtER

mgr piel. Maria Budnik-Szymoniuk
Pielęgniarka, specjalista w dziedzinie zarządzania 
w ochronie zdrowia, nauczyciel akademicki 
w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 
ekspert w dziedzinie procedur wysokiego ryzyka

dr n. farm. Hanna Jankowiak-gracz
Kierownik apteki szpitalnej, Szpital Klinicz-
ny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

dr n. o zdr. Maria cianciara
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych, Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi

mgr piel. Zuzanna Konrady
Pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielę-
gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei 
w Poznaniu, członek zarządu Stowarzyszenia 
Naukowego leczenia Ran 

dr n. med. Piotr grzechnik
lekarz, ekspert w dziedzinie płynoterapii 
i żywienia klinicznego

goDZiNa 11:00

https://akademiaaesculap.clickmeeting.com/2pielegniarskie-poloznicze-procedury-na-czas-kryzysu-w-systemie-ochrony-zdrowia/register?_ga=2.255466509.445715107.1615790528-793686255.1597650727
info@aesculap-akademia.pl
https://www.facebook.com/FundacjaAkademiaAesculapPolska
https://akademiaaesculap.clickmeeting.com/pielegniarskie-poloznicze-procedury-na-czas-kryzysu-w-systemie-ochrony-zdrowia/register?_ga=2.12204849.445715107.1615790528-793686255.1597650727

