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Wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78
02-757 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,
W imieniu Komitetu Naukowego Kongresu Medycznego KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+, który odbędzie się w dniach 17-18
listopada 2017 roku w Warsaw Plaza Hotel, przy ul. Łączyny 5 w Warszawie, pragnę bardzo serdecznie zaprosić członków
Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Kongres przeznaczony jest przede wszystkim dla lekarzy i pielęgniarek, zajmujących się w codziennej pracy kompleksową
opieką nad osobami starszymi, a także pozostałych pracowników służby zdrowia zainteresowanych holistycznym
podejściem do starzejącego się pacjenta. Organizatorem naukowym Kongresu jest Polskie Towarzystwo Gerontologiczne,
a sam Kongres połączony jest z XIII Zjazdem Naukowym Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
Po raz pierwszy w historii Kongresu Medycznego KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ w programie znalazły się sesje tematyczne
przeznaczone specjalnie dla pielęgniarek. Podczas nich zaprezentowane zostaną między innymi wytyczne Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania pielęgniarskiego w zaburzeniach kontynencji czy środowiskowy model
opieki nad pacjentem z otępieniem. Równie ciekawie zapowiadają się także sesje dla pielęgniarek geriatrycznych
poświęcone roli pielęgniarki w rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu przemocy wśród osób starszych czy porównaniu
systemów opieki geriatrycznej w Polsce i Europie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. W załączeniu przesyłamy aktualny program Kongresu.
Wszystkie szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się także na stronie www.kobietaimezczyzna.info
Dla przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych zagwarantowane są bezpłatne zaproszenia. Liczba miejsc jest
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonać za pomocą kodu OIPIP2017KIM poprzez stronę
internetową wydarzenia.
Do zobaczenia na Kongresie!
Pozostaję z wyrazami szacunku i poważania,
Prof. dr hab. Barbara Bień
Przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu
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