INFORMACJE ORGANIZACYJNE

XXII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZ JUM

TERMIN OBRAD:
16-17 listopada 2017 r.
I dzień - rozpoczęcie godz. 10 00
II dzień - rozpoczęcie godz. 9 30

KI EROWN ICZEJ KADRY M EDYC ZNEJ

MIEJSCE OBRAD:
POLSKA AKADEMIA NAUK
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Warszawa, ul. Księcia Trojdena 4
OPŁATA REJESTRACYJNA:
Opłata rejestracyjna dokonana w terminie:
- do 31 lipca 2017 r. - 450 zł
- od 1 sierpnia do 30 września 2017 r. - 510 zł
- od 1 października do 7 listopada 2017 r. - 560 zł
- po 7 listopada 2017 r. - 640 zł
Formularz rejestracyjny dostępny na: www.blokoperacyjny.pl www.prawoimedycyna.pl
W przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch osób z jednego ośrodka opłata rejestracyjna
ulega obniżeniu o 50 zł od osoby. Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w obradach,
lunch, kawa, herbata w przerwach obrad.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Sympozjum, z przyczyn od siebie
niezależnych, najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem Sympozjum.

PATRONAT MEDIALNY:

"PRO FILA KTYKA I ZWA LCZANIE
OFICJALNI SPONSORZY:

Z A KAŻEŃ SZPITA LNYCH"
ORGANIZATOR SYMPOZJUM:
Blok Operacyjny Sp. z o.o.
ul. Bysławska 82 lok. 102, 04-993 Warszawa
www.blokoperacyjny.pl; sekretariat@blokoperacyjny.pl
tel. +48 22 867 24 25, fax +48 22 201 25 69
WSPÓŁPRACA:

WARSZAWA

16 - 17 LISTOPADA 2017
Sympozjum będzie towarzyszyła wystawa
farmaceutyków, wyposażenia i materiałów medycznych.

BIURO PROMOCJI MEDYCZNEJ

XXII OGÓLNOPOLSKIE SYM POZ JUM KI EROWN ICZEJ KADRY M EDYC ZNEJ
"PRO FILA KTYKA I ZWA LCZANIE Z A KAŻEŃ SZPITA LNYCH", 16 - 17 LISTOPADA 2017
Szanowni Państwo

RAMOWY PROGRAM OBRAD

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w obradach XXII Sympozjum
„PROFILAKTYKA I ZWALCZANIE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH”.

Potencjał leków recepturowych w leczeniu wieloopornych zakażeń - ograniczenia
i możliwości.

Niezwykle trudno jest przygotować program cyklicznego, dorocznego spotkania, który
nie byłby wyłącznie powtarzaniem oczywistych prawd, choć jak pamiętamy „Repetitio
est mater studiorum - Powtarzanie jest matką wiedzy”.

Pobieranie materiału biologicznego do badań mikrobiologicznych rekomendacje
i najczęstsze błędy.

Niemniej jako organizatorzy czynimy starania aby każde Sympozjum niosło ze sobą
powiew świeżości i pokazywało nowe problemy i zagadnienia, jakie napotykamy w
swojej pracy, lub wskazywało te aspekty, które wymagają dyskusji.

Dekontaminacja szpitala.

Przedstawiona propozycja ramowego programu stanowi próbę pogodzenia tych dwóch
celów. Czy udana? Sami Państwo ocenicie to najlepiej.
Efektem tych dążeń, jest mała rewolucja, co do liczby sesji zaplanowanych w czasie
obrad, których będzie więcej, lecz będą nieco krótsze. Jeżeli Państwa wolą będzie
pogłębienie któregoś z poruszanych wątków, jesteśmy gotowi to przeprowadzić,
szczególnie, iż na bazie niektórych poruszanych tematów, można byłoby przygotować
osobną konferencję.

Technika zabiegów inwazyjnych, a zakażenia szpitalne.
Sesja autonomiczna „Stowarzyszenia Higieny Szpitalnej.
Odporność pacjenta, a ekspozycja na patogeny.
Aspekty prawne zakażeń szpitalnych.

Do udziału w obradach zapraszamy Wszystkich zainteresowanych problematyką
zakażeń szpitalnych, mając nadzieje, iż zarządzający szpitalami też znają czas na
udział w Sympozjum.
Dotychczasowe Sympozja nie byłyby tak dobrze oceniane, gdyby nie udział firm
medycznych i farmaceutycznych dzięki Państwa obecności, mamy często jedyną
unikalna szansę zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami.
Tradycyjnie zapraszamy też Państwa do zgłaszania własnych prac i referatów. Tych z
Państwa, którzy się na to zdecydują prosimy o przesłanie streszczeń do 30 września
2017 roku.
Z wyrazami szacunku
w imieniu Organizatorów Obrad
Paweł Wójcik

