
KONFERENCJA Zjawiska niepożądane w praktyce zawodowej pielęgniarki 
14 maj 2015 roku, Pińczów 

Miejsce obrad: Hotel Nad Starą Nidą, ul. Armii Ludowej 4, Pińczów. 
Konferencja jest elementem obchodów Dziesięciolecia Wydziału Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych. Honorowy Patronat nad obchodami objęła 
Przewodnicząca Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Opłata za udział w konferencji wynosi 65 zł i obejmuje udział bierny w konferencji, przerwę kawową, obiad, materiały 
konferencyjne. Nr kona bankowego ING Bank 60 1050 1416 1000 0023 0600 0387. Oferta specjalna hotelu na uczestników konferencji: pokój jednoosobowy 80 zł, pokój 
dwuosobowy 90 zł (dla osób chętnych rezerwację pokoi prowadzi hotel). Informacje i zapisy na konferencję: internet  www.wsuz.pl, telefon 41 357 32 04. Zapraszamy!

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. Seweryn Kukuła Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych

10.20 – 10.40   Koncepcja zdarzeń niepożądanych [ZN] i błąd człowieka w medycynie prof. dr hab. Krzysztof Bielecki

10.40 – 11.00   Błąd medyczny w aspekcie czynników psychospołecznych prof. dr hab. Robert Trzymański

11.00 – 11.20   Powikłania i błędy przy podawaniu leków  dr n. med. Roman Duda 

11.20 – 11.40   Dyskusja

11.40 – 12.20 Przerwa kawowa

12.20 – 12.40   Oświetlenie jako czynnik warunkujący pracę personelu pielęgniarskiego dr Elżbieta Janosik, dr Ewa Głogowska

12.40 – 13.00   Wpływ rodzaju zatrudnienia na częstość ZN i błędów w pielęgniarstwie dr n. med. Grażyna Rogala-Pawełczyk

13.00 – 13.20   Ekspozycja na zakłucie w pielęgniarstwie mgr Ewa Golonka

13.20 – 13.40   Ergonomiczne uwarunkowania błędów medycznych w pielęgniarstwie dr n. med. Janusz Pokorski

13.40 – 14.00   Bezpieczeństwo chorego w anestezjologii intensywnej terapii – rola pielęgniarki

14.00 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 15.30   Obiad

15.30 – 15.50   Zagadnienia prawne błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych w pielęgniarstwie

15.50 – 16.10   Znaczenie ciągłego kształcenia zawodowego w zapobieganiu błędom medycznym i zdarzeniom niepożądanym dr n. med. Zdzisław Legwant 

16.10 – 16.30   Warunki konieczne do zgłaszania ZN i błędów medycznych w pielęgniarstwie

16.30 – 17.00   Dyskusja i zakończenie konferencji   

http://www.wsuz.pl

