
 

 

 

Godzina Temat wystąpienia Prelegent 

09:00 - 09:15 Powitanie i otwarcie konferencji przez panią Prezes PSPE dr n. o zdr. Marię Cianciarę 

09:15 - 09:55 "Pielęgniarstwo epidemiologiczne w okresie pandemii" Dr n. med. Anna Szczypta  

09:55 - 10:40 
"Hand Hygiene and IPC in the time of COVID-19", wykład pod patronatem 
firmy Ecolab 

Prof. Didier Pittet  

10:40 - 11:00 
"Nowy wymiar monitorowania poziomu przestrzegania higieny rąk", 
wykład firmy Ecolab 

mgr Magdalena Dubińska – 
Rejent 

11:00 - 11:15 Przerwa   

11:15 - 11:55 "COVID – 19 aktualna wiedza o chorobie i szczepieniach" Dr n. med. Paweł Grzesiowski  

11:55 - 12:10 
"Co działa? Substancje przeciwdrobnoustrojowe- skuteczność w 
warunkach in-vitro i in-vivo", wykład pod patronatem Schulke Polska  

Dr hab. n. med. Tomasz M. 
Karpiński 

12:10 - 12:30 

„Pielęgniarka epidemiologiczna na straży jakości systemu bezpieczeństwa 
przeciwepidemicznego - rola doboru jakościowego środków 
dezynfekcyjnych i czystości w systemie bezpieczeństwa szpitala”, wykład 
pod patronatem firmy Medisept 

Lek. med. epidemiolog 
Waldemar Ferschke 

12:30 - 12:50 
„Wysokie standardy higieny rąk – klucz do zdrowia", wykład pod 
patronatem firmy Tork 

Dr n. o zdr. Renata Cieślik – 
Tarkota 

12:50 - 13:20 Przerwa    

13:20 - 13:50 "Grypa i COVID-19 – czy się wykluczają?" 
prof. dr hab. n. med. prof. 
Adam Antczak   

13:50 - 14:10 
"Ochrona personelu medycznego przed zagrożeniami szerzącymi się drogą 
powietrzną", wykład pod patronatem firmy 3M 

Lek. med. Przemysław 
Lenartowicz 

14:10 - 14:30 
"Wieloczynnikowy wpływ pandemii Covid-19 a zwiększone ryzyko 
występowania zakażeń krzyżowych", wykład firmy Skamex 

Lek. Sławomir Gondek 

14:30 - 15:05 "Modelowanie terapii logopedycznej w warunkach pandemii" mgr Joanna Hima, logopeda 

15:05 - 15:20 Przerwa   

15:20 - 15:40 
„Bezpieczeństwo infuzji w świetle standardów INS 2021”, wkład pod 
patronatem firmy BAXTER 

mgr Maria Budnik-Szymoniuk 

15:40 - 16:05 
"Psychologiczne konsekwencje sytuacji kryzysowych dla pracowników 
opieki zdrowotnej" 

Dr n. hum. Anna Ratajska 

16:15 - 16:35 „Rola normy EN-PN-17272 w dezynfekcji drogą powietrzną. Czym się 
kierować przy wyborze systemu zamgławiania?”, wykład firmy Greenpol 

mgr Łukasz Tatuśko 

16:35 - 16:55 
Nowa rzeczywistość – nowe zasady. Bezpieczna pielęgniarka w czasie 
pandemii.”, wykład pod patronatem firmy Fressenius Kabi 

Dr n. med. i n. o zdr. Paweł 
Witt  

16:55 - 17:15 
"Wzrost bezpieczeństwa epidemiologicznego organizacji procedury 
medycznej poprzez wykorzystanie jałowych zestawów medycznych", 
wykład firmy TZMO SA 

Wojciech Marchelak TZMO SA/ 
Szpital Specjalistyczny Matopat 

17:15 - 17:20 Zakończenie   
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