BEZPIECZNY SZPITAL 2010
C
oroczna, czwarta już konferencja z cyklu „Bezpieczny szpital”, zorganizowana przez Twoje Zdrowie, wydawcę czasopisma „Zakażenia”, odbyła się 24 maja
2010 roku w Centrum Konferencyjnym
Wojska Polskiego w Warszawie. Spotkanie było poświęcone „Skutecznym metodom przeciwdziałania zakażeniom”.

Patronat nad konferencją objęły następujące
organizacje: Stowarzyszenie Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
i Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych. Do
udziału w konferencji zaproszono osoby zainteresowane programem współdziałania „Razem przeciw zakażeniom”.
Moderatorem całej konferencji był prof. dr
hab. med. Piotr Heczko, a ciekawy jej element
stanowiła nowa forma dyskusji w formie anonimowych pytań do prelegenta.
W programie konferencji uwzględniono tematy zgodne z działami czasopisma „Zakażenia”, a więc były to: sterylizacja i dezynfekcja, antybiotykoterapia, zakażenia grzybicze,
antyseptyka, bezpieczny szpital. Bardzo żywe
zainteresowanie wzbudziła sesja poświęcona
zagadnieniom związanym z rolą czynników infekcyjnych w procesie nowotworowym.
W sesji dotyczącej sterylizacji i dezynfekcji mgr Waldemar Olszak przedstawił zalety i wskazania do stosowania nowoczesnych
procesów mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, a dr med. Barbara Waszak omówiła procesy i bezpieczeństwo procesu reprocesowania. W sesji związanej z chemioterapeutykami
prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska dokonała przeglądu leków przeciwgrzybiczych zgodnie z najnowszymi zaleceniami ich stosowania,
a dr med. Andrzej Tokarz przedstawił własne doświadczenia na temat stosowania efektywnej terapii skojarzonej na OIT. Przedstawione podczas sesji „Od zakażeń do nowotworów” tematy
wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników,
czego dowodem była ożywiona dyskusja. Dotyczyły one roli zakażeń wywoływanych przez
Helicobacter pylori w powstawaniu raka żołądka (wykład dr med. Agnieszki Krzywickiej), roli
zakażeń hepatotropowych w rozwoju nowotworów wątroby (wykład prof. dr hab. med. Anatola
Panasiuka) oraz wpływu zakażeń powodowanych
przez HPV na wystąpienie raka szyjki macicy
(wykład dr hab. med. Teresy Jackowskiej).
Na koniec chcemy serdecznie podziękować
wszystkim prelegentom za wygłoszenie wykładów o wysokim poziomie merytorycznym,
sponsorom za wsparcie finansowe oraz uczestnikom za zaufanie i udział w naszej konferencji.
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mgr Waldemar Olszak, Stowarzyszenie
Kierowników Centralnej Sterylizatornii
i Dezynfekcji, Szpital Ginekologiczno-Położniczy Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
Nowe wyzwania dla procesów mycia
i dezynfekcji wyrobów medycznych.

dr med. Barbara Waszak,
Dział Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji
Szpitala Uniwersyteckiego
im. A. Janusza Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Reprocesowanie a bezpieczeństwo
wyrobów medycznych, ocena stosowanych obecnie metod sterylizacyjnych.

prof. dr hab. med.
Danuta Dzierżanowska,
Zakład Mikrobiologii i Immunologii
Klinicznej, Instytut Pomnik Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie
Przegląd antymikotyków stosowanych w terapii przeciwgrzybiczej
zgodnie z najnowszymi zaleceniami.

Anna Dalkowska, sędzia Sądu
Rejonowego w Gdyni
Jak prowadzić dokumentację medyczną, by zmniejszyć odpowiedzialność cywilną za zakażenia?

doc. dr hab. med. Maria T. Szewczyk,
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Bydgoszczy
Koncepcja TIME (tissue, inflammation, moisture, edge/epidermisation)
w leczeniu ran przewlekłych: optymalna ochrona przed infekcją.

dr med. Agnieszka Krzywicka,
Oddział Gastroenterologii Dzieci,
Katedra i Klinika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ryzyko raka żołądka w zakażeniu
Helicobacter pylori.

dr hab. med. Teresa Jackowska,
Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne
Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Czy w XXI wieku kobiety mogą czuć
się bezpieczne? Jak można ustrzec się
przed HPV?

prof. dr hab. med. Anatol Panasiuk,
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
Rola wirusów hepatotropowych w rozwoju nowotworów wątroby.

lek. med. Andrzej Tokarz,
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Jak dochodziliśmy przy zwalczaniu
ciężkich zakażeń do stosowania efektywnej terapii skojarzonej na Oddziale
Intensywnej Terapii, ze szczególnym
uwzględnieniem karbapenemów?

Elżbieta Czapska, pielęgniarka
epidemiologiczna, SP ZOZ w Makowie
Mazowieckim
Program kontroli zakażeń szpitalnych
w oparciu o nowe Standardy Akredytacyjne
Centrum Monitorowania Jakości
w Krakowie wdrażane w SP ZOZ w Makowie
Mazowieckim.

dr hab. med. prof. UJ
Małgorzata Bulanda,
Zakład Epidemiologii Zakażeń, Katedra
Mikrobiologii Collegium Medicum UJ
w Krakowie

prof. dr hab. med. Piotr Heczko,
Katedra Mikrobiologii Collegium
Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie

Sala konferencyjna.

