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NASI GOŚCIE

Współczesne pielęgniarstwo jest takim obszarem, w którym każdego dnia odbywamy 
interaktywną podróż w skali makro i mikro. A pielęgniarka to jedna z wielu nieodkrytych 
jeszcze gwiazd wszechświata.

mgr Alicja Szewczyk
Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Moje życie zawodowe to wielka podróż. Od 20 lat jestem pielęgniarzem, później zostałem 
perfuzjonistą i kierownikiem. Wraz z zespołem tworzymy nowe rozwiązanie technolo-
giczne do monitorowania i opieki nad pacjentami kardiologicznymi. Próbujemy odpo-
wiedzieć na pytanie czy System ECMO będzie „nową pielęgniarką  XXI wieku”.

Jarosław Szymański
Kierownik zespołu perfuzjonistów i koordynatorów mechanicznego wspomagania serca
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii w Warszawie

O zawodzie pielęgniarki marzyłam od dziecka i nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić 
w życiu coś innego. Jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Bardzo lubię swoją pracę 
i staram się ją wykonywać sumiennie, rzetelnie i z pasją, najlepiej jak tylko potrafię. 
Dobro pacjenta jest dla mnie sprawą priorytetową.
           mgr Marzena Nowomińska 

Pielęgniarka Roku 2015
Oddział  Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

Opieka długoterminowa otwiera przed pielęgniarkami szczególne możliwości w zakresie 
uprawiania samodzielnej praktyki zawodowej. Tam gdzie mamy ciężko chorego pacjenta, 
często niesamodzielnego i osamotnionego, w sposób szczególny potrzebne jest nasze 
zaangażowanie, wsparcie, ciepło, wiedza i umiejętności a przede wszystkim wiara, że 
potrafimy pomóc.
             mgr  Lilia Kimber- Dziwisz

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Osób Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych na teren Mazowsza

 Kierownik Zakładu Opieki Długoterminowej w Radomiu 

Serdecznie zapraszamy!



Szanowni Państwo,

Kongres Pielęgniarek Polskich to jedyna okazja, aby dowiedzieć się co naprawdę dzieję się w polskim 
pielęgniarstwie. Podczas obrad przedstawimy najnowsze rekomendacje naukowe dotyczące 
praktyki oraz przygotowywane zmiany w prawie, edukacji czy funkcjonowaniu zawodu. Dla 
wszystkich Państwa  gwarantujemy bogaty i interesujący program wystąpień, intrygujące debaty 
oraz możliwość poznania nowych ludzi zakochanych w profesji. Lokalizacja wydarzenia w nowo-
czesnym kampusie dydaktycznym WUM, w Centrum Warszawy, na obrzeżach pięknego parku 
Pola Mokotowskie, zapewni Państwu komfortowe warunki do spędzenia wszystkich dni Kongresu. 
Gwarantujemy wspaniałą pogodę, gorącą atmosferę, niespodzianki artystyczne i pozostawiamy 
Państwa z naszym serdecznym zaproszeniem „Zakochaj się w pielęgniarstwie i bądź z nami”.

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Dlaczego warto uczestniczyć w XIII Kongresie PTP:

możesz zapoznać się z najnowszymi standardami praktyki klinicznej 
z  dziedziny pielęgniarstwa i medycyny

masz szansę uczestniczyć w specjalistycznych warsztatach 
pielęgniarskich prowadzonych przez autorytety krajowe i zagraniczne

spotkasz niezwykłych ludzi dla których pielęgniarstwo jest pasją

możesz podzielić się swoimi doświadczeniami i dorobkiem
oraz nawiązać nowe kontakty



Wydarzenia towarzyszące:  

15.09.2016 Konferencja Prasowa z udziałem przedstawicieli 
   PTP, NRPiP, OZZPiP, EFN

15.09.2016  Wieczór artystyczny połączony z Bankietem

16.09.2016  Pokaz mody Niespodzianka

16.09.2016 Zwiedzanie nowoczesnego Szpitala Pediatrycznego WUM

17.09.2016  Finał Studenckiego Konkursu Filmowego
   na Najlepszy Film Promujący Zawód Pielęgniarski 
   w Polsce

Miejsce Kongresu:
Kongres odbywa się w nowoczesnym kampusie 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Trojdena 2a.

Lokalizacja WUM pozwala na szybki dojazd komunikacją publiczną: 
około 10 min. z Dworca Centralnego oraz 10 min. z lotniska Okęcie.



Warsztaty edukacyjne: 

Praktyczne aspekty codziennego życia z cukrzycą 
Stopa cukrzycowa - wiedza dla pacjenta i pielęgniarki
Bezpieczna linia naczyniowa
Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w szpitalu i domu
Spirometria wczoraj i dziś
Długoterminowa opieka domowa - kierunki zmian
Monitorowanie i leczenie chorób układu krążenia
Pęcherz neurogenny - diagnostyka i cewnikowanie
Bezpieczna kulturowo opieka pielęgniarska
Przenoszenie pacjentów - nowe technologie
Jak dobrać opatrunek do rany
Nowe technologie w opiece kardiologicznej
Wspomaganie oddychania u dzieci
Przymus bezpośredni w praktyce pediatrycznej
ICNP - jak uczyć studentów i pielęgniarki
Zarządzanie i monitorowane infuzji
Nieinwazyjna wentylacja oddechowa
Komunikacja z chorym u kresu życia
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Sesje Naukowe Kongresu: 

Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta

Rozwój kompetencji i roli zawodowej pielęgniarek

Edukacja pielęgniarska i środowisko nauczania

Etyka i prawa człowieka

Historia pielęgniarstwa i dylematy współczesności

Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy 

Prawo w praktyce klinicznej

Sesja plakatowa

Sesja studencka

Link do szczegółowego programu warsztatów: 
http://kongres.ptp.na1.pl/i/cms/12-08-harmonogram-
warsztat-w-new.pdf

Link do strony z programem: 
http://kongres.ptp.na1.pl/Program-Szczegolowy 
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Patronaty honorowe:

Prezydent M. St. Warszawy
Jego Magnificencja Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Patronaty medialne:

Partner strategiczny: Partner wykonawczy:

Partnerzy biznesowi:

Partnerzy brązowi:
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