KONFERENCJA

ZADANIA PIELĘGNIARKI
I POŁOŻNEJ W TERAPII
CUKRZYCY
WARSZAWA
29 września 2017 r.

FORMUŁA WARSZTATOWA
NAJNOWSZE DONIESIENIA

Cukrzyca to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny
Prewencja i terapia cukrzycy ulega dynamicznym przeobrażeniom
Liczba chorych stale rośnie…
ORGANIZATORZY

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
serdecznie zapraszam do udziału w V Jubileuszowej Konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej w terapii cukrzycy”, która odbędzie się 29
września br. w Warszawie.
Podczas spotkania poruszymy
różne zagadnienia z dziedziny diabetologii, m.in.:
Kobieta ciężarna z cukrzycą – wyzwanie dla pielęgniarki czy położnej?,
Jak przekazać młodego pacjenta do opieki nad dorosłymi? Model dla zespołu
terapeutycznego, Nowe technologie informatyczne do samokontroli
i samoopieki, Prawne aspekty w zakresie wypisywania recept dla
pielęgniarki/położnej w diabetologii.
Naszym celem jest zwrócenie uwagi na problematykę dotyczącą pacjenta
z zespołem stopy cukrzycowej, pracy z seniorem oraz komunikacji interpersonalnej z trudnym pacjentem, którą w formie warsztatów poprowadzą najwybitniejsi specjaliści w tych dziedzinach.
W programie nie zabraknie najświeższych informacji z konferencji Fundacji Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND) oraz Europejskiego
Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD), która odbędzie się we wrześniu
w Lizbonie.
Do udziału w tym naukowym wydarzeniu serdecznie zapraszam wszystkie
zespoły terapeutyczne. Jestem przekonana, że proponowana tematyka konferencji pozwoli na doskonalenie swojego warsztatu pracy z korzyścią dla
jakości życia naszych podopiecznych – osób z cukrzycą.
Do zobaczenia w największym zespole interdyscyplinarnym, który utworzymy podczas V Jubileuszowej Konferencji „Zadania pielęgniarki i położnej
w terapii cukrzycy”.
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W PROGRAMIE M.IN.:
• DONIESIENIA Z KONFERENCJI
FEND I EASD
• NOWE TECHNOLOGIE
INFORMATYCZNE DYSKUSJA
• PRAWNE ASPEKTY W ZAKRESIE
WYPISYWANIA RECEPT
ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO UDZIAŁU
W WARSZTATACH:
• PRACA Z PACJENTEM
ZE STOPĄ CUKRZYCOWĄ
• KOMUNIKACJA
Z TRUDNYM PACJENTEM
• PRACA Z OSOBĄ
W WIEKU PODESZŁYM

CENY
169 zł + 23% VAT do 30 czerwca 2017 r.
199 zł + 23% VAT od 1 czerwca 2017 r.
229 zł + 23% VAT od 1 września 2017 r.
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

www.instytutpwn.pl/diabetologia2017
KONTAKT

katarzyna.fidelus@pwn.pl
22 695 45 24

