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Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie  

zaprasza na WARSZTATY  

dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych 

organizowane przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL  
 

Nowe procedury przeciwdziałania zakłuciom  

i zaostrzone wymagania sanitarno-higieniczne 
Co w praktyce pracy pielęgniarki oznaczają przepisy nowego 

rozporządzenia wchodzącego w życie z dniem 11 maja 2013 roku? 

 

 

Czas trwania szkolenia: jeden dzień, około 7 godzin 

Prowadzący: 
Katarzyna Babska – magister pielęgniarstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.  Specjalistka   
w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Autorka szkoleń i publikacji  dotyczących pielęgniarstwa 
nefrologicznego i dializoterapii. Prowadząca szkolenia dla pielęgniarek w w/w zakresie. W roku 2012 jako 
przedstawiciel PTP  - uczestnik prac nad Rozporządzeniem  MZ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych.  
 
Maria Budnik – Szymoniuk –  nauczyciel akademicki – Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Pełnomocnik 
Zarządu ds. Systemu Jakości  w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Autorka wielu 
publikacji dotyczących zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w związku z realizacją procedur dotyczących 
terapii infuzyjnej, w tym kaniulacji żył obwodowych. Organizatorka  i prowadząca szkolenia z powyższego 
zakresu dla pielęgniarek, lekarzy, farmaceutów i pracowników podmiotów leczniczych zajmujących się 
systemami jakości.  
 
Wojciech Nyklewicz – magister pielęgniarstwa, licencjat psychoterapii. Prowadzi warsztaty z zakresu 
komunikowania się w pielęgniarstwie, radzenia sobie z emocjami po śmierci pacjenta oraz z zakresu profilaktyki 
wypalenia zawodowego. Jest autorem ponad 330 publikacji, w tym rozdziałów w podręcznikach. W latach 
2011-12 był redaktorem autorskiego tygodnika „Wtorkowy Newsletter FRPP” wydawanego także jako 
audiobook na mp3. Od 2008 roku współpracuje z pielęgniarkami z Czech i Słowacji wspólnie organizując 
konferencje oraz zajmuje się tłumaczeniem tekstów medycznych. Jako niezależny szkoleniowiec prowadzi 
warsztaty dla pielęgniarek. W pracy dydaktycznej posługuje się aktywnymi metodami nauczania  
z wykorzystanie elementów NLP. 
 

 

PROGRAM WARSZTATÓW: 
 

 

Warszawa 12.04.2013 r. 

   

       Poznań 15.04.2013r.  

  

        Katowice 22.04.  2013 r.  

 

OFERTA SPECJALNA 
DLA CZŁONKÓW PTP 
Cena 199 PLN brutto 



Moduł 1: Praktyczny komentarz do nowych obowiązków od 11 maja 2013 

Wszystko o nowych zasadach - moduł prowadzony w układzie dyskusji eksperckiej, podczas której:  

 Nowe obowiązki pracodawców – o czym powinno wiedzieć środowisko pielęgniarek i położnych 

 Bezpieczny sprzęt w praktyce – charakterystyka, zasady wprowadzania sprzętu, obowiązek 

stosowania. 

 Nowe obowiązki pracownika w przypadku zranienia ostrymi narzędziami - analiza 

rozporządzenia w układzie „jest – będzie” 

 

Moduł 2: Wprowadzenie nowych wymagań na przykładach 

 Cechy bezpieczeństwa sprzętu medycznego i narzędzi, służących wykonywaniu czynności 

przebiegających z naruszaniem ciągłości skóry i błon śluzowych. 

 Zasady bezpieczeństwa w przypadku pracy ze sprzętem - jak powinna wyglądać bezpieczna 

praca ze sprzętem, jak prowadzić profilaktykę ekspozycji zawodowej, jak przechowywać i 

utylizować sprzęt jak powinna wyglądać bezpieczna praca ze sprzętem, jak prowadzić 

profilaktykę ekspozycji zawodowej, jak przechowywać i utylizować sprzęt 

 Zasady działania w przypadku zakłuć/skaleczeń/zranień - przećwiczymy zasady postępowania 

i standardy jakie koniecznie należy podjąć w przypadku zakłucia lub zranienia personelu 

medycznego, kogo należy zawiadomić i jaką dokumentację przygotować 

 Błędy w postępowaniu poekspozycyjnym – omówienie na przykładach 

 Nowa dokumentacja krok po kroku: rejestr – wykaz – protokół jak dokumentować zdarzenia 

niepożądane – wskażemy jak przygotować wymaganą dokumentację, co powinna zawierać, co 

pielęgniarki powinny dokumentować 

 

Moduł 3: Moje warsztaty: Formuła zakłada interaktywne metody nauczania, 

wizualizację, dramę dydaktyczną, pracę w podgrupach, pokaz filmu i dyskusję: 

1. Moje Osobiste Wartości – wizualizacja, sporządzenie indywidualnego metaplanu, 

2. Wiem, co chcę ochronić – czy wiem, jak to zrobić? – inwentaryzacja zasobów i deficytów w 

zakresie miękkich umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo i własne prawa 

3. Prezentacja filmu „Odmowa” – omówienie reakcji na treść filmu – dyskusja. 

4. Prośba o rozpoczęcie procedury poekspozycyjnej – wizualizacja procedury, odgrywanie scenki, 

debriefing, uzyskiwanie wsparcia społecznego 

5. Przekazywanie informacji zwrotnych, zakończenie zajęć. 

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie na adres: www.pzwlkonferencje.pl/ekspozycja/rejestracja  

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników szkolenia decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo  

w szkoleniu. W trakcie szkolenia przewidziany jest catering. 

SPECJALNA OFERTA CENOWA DLA CZŁONKÓW PTP 
do 29 marca 2013 r. – cena 199 PLN brutto (zamiast 299 PLN) – w tej ofercie dostępnych jest po 15 
miejsc na każde miasto 
od 30 marca 2013 r. – cena 269 PLN brutto (zamiast 369 PLN) 

Na hasło PTP – wpisane w uwagi w formularzu zamówienia. 
 

Serdecznie zapraszamy 

Małgorzata Bagłaj 
malgorzata.baglaj@pzwl.pl 

tel. (22) 695 44 94 

tel. kom. 502 796 018 
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