
Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych  
mgr Małgorzata Sitarz - woj. Lubelskie 
we współpracy z Komisją ds. Opieki Długoterminowej działającą przy Okręgowej Radzie 
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie  
oraz dr n. med. Elżbiety Stasiak wykładowcą Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki 
Zdrowotnej UM w Lublinie. 

Zaprasza na konferencję: 

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA  

OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ NA LUBELSZCZYŹNIE  

DLA PIELĘGNIAREK 

w dniu 12 września 2017r. 

Honorowy patronat - Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek 

Miejsce konferencji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 
ul. Pocztowa 54 a, Budynek C, Sala wykładowa 

Rozpoczęcie konferencji o godz. 9.30, planowane zakończenie o godz. 17.00. 
Uczestnicy otrzymują Certyfikat. 
 
Podczas spotkania przedstawiane będą problemy dotyczące m.in.: 
 Polityki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej.  
 Zabezpieczenie w świadczenia opieki długoterminowej w aspekcie starzejącego się 

społeczeństwa.  
 Obszary i zasady działania Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle 

chorych i niepełnosprawnych.  
 Opieka długoterminowa w świetle obowiązujących aktów prawnych.  
 Żywienie dojelitowe-zasady podaży, profilaktyka powikłań, pielęgnacja stomii.  
 Wycena świadczeń z zakresu opieki długoterminowej.  
 Czy świadczenia zdrowotne gwarantowane z zakresu opieki domowej długoterminowej powinny 

być świadczeniami limitowanymi? 
 Wpływ systemów jakości a funkcjonowanie podmiotów realizujących świadczenia z zakresu 

pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.  
 Nowoczesne technologie i e-Dokumentacja w opiece długoterminowej. 
 
Na Konferencji będziemy gościć: 
Twórczynię Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego w Polsce, Wojewodę lubelskiego, Przedstawicieli 
NFZ, Przedstawiciela Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Przedstawicieli Fundacji Osób Niepełnosprawnych, 
Prelegentów, Komitet Organizacyjno-Naukowy, Organizacje i Związki Pielęgniarskie, Firmy prowadzone 
przez Pielęgniarki oraz innych Uczestników. 

Konferencja skierowana do całego środowiska pielęgniarek  
zwłaszcza do pielęgniarek oddziałów ZOL, ZPO, DPS oraz opieki długoterminowej domowej. 

Składanie zgłoszeń na Karcie zgłoszenia na adres e-mail: kw-msitarz@wp.pl. 

Karta zgłoszenia uczestnika Konferencji dostępna na stronie: www.oipip-chelm.pl 
w zakładce Konsultanci. 

Wstęp za odpłatnością: - zgłoszenie do 31 Lipca 2017r. opłata 60 zł od osoby,  
 - zgłoszenie po 31 Lipca 2017r. opłata 80 zł od osoby. 

Wpłata na konto konferencji: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm  
nr 91124022231111001055705911  
z dopiskiem Konferencja Opieki Długoterminowej-Chełm 2017r. 


