
Spotkanie naukowo-szkoleniowe
Bezpieczeństwo pacjenta w Anestezjologii i Intensywnej Terapii

                                            Warszawa
                      20 września 2012, godz. 15.00 - 19.00  

"....Pacjent  na oddziale intensywnej  terapii 
jest takim samym człowiekiem jak my... Tak samo jak my wyszedł rano do pracy tylko być może już 
nigdy nie wróci do domu..."

Szkolenie dla „księżniczek, królewien i królewiczów” mazowieckiej anestezjologii rozgorzało 
dyskusją  na  temat  bezpiecznego  środowiska  pracy  pielęgniarki  anestezjologicznej  i  intensywnej 
terapii. Bezpieczna  pielęgniarka = bezpieczny pacjent. 

Spotkanie  odbyło  się  pod  patronatem  Polskiego  Towarzystwa  Pielęgniarek 
Anestezjologicznych  i  Intensywnej  Opieki  co  dało  możliwość  zaprezentowania  zaleceń  Grupy 
Roboczej ds.  praktyki  w pielęgniarstwie anestezjologicznym i  intensywnej  opieki.  Jedno z  zaleceń 
dotyczy zgłaszania i rejestru zdarzeń niepożądanych, którego założeniem jest rozpoznanie obszarów 
wrażliwych i wprowadzania działań korygujących. Takim zdarzeniem niepożądanym w intensywnej 
terapii  jest  VAP  i  właśnie  temu  tematowi  została  poświęcona  część  spotkania.  Działania 
zapobiegające VAP wymagają odpowiedniego sprzętu, ogromnej wiedzy i zrozumienia zjawiska przez 
pielęgniarki, ale przede wszystkim powtarzalności działań oraz dobrze zorganizowanego środowiska 
pracy przez kadrę kierowniczą.

Pamiętajmy,  że  nie  wszystko  można  ująć  w aktach  prawnych.  Rozporządzenia  dotyczące 
obszaru pielęgniarstwa bywają niewystarczające i niespójne. Ale pamiętajmy tez o tym, że możemy 
mieć wpływ na ich powstawanie i zależy to tylko od nas, od tego jak bardzo zależy nam na kształcie 
naszej profesji (i powołanie nie ma tu nic do rzeczy).

Zaprezentowane  wystąpienia  były  bardzo  profesjonalne,  niezwykle  ciekawe  i  wnoszą 
świeżość i nowe spojrzenie na pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, ale przede wszystkim firmie Covidien, która bardzo nas 
wspiera i mobilizuje do nowych wyzwań.

                                                                                                     JEŚLI MYŚLISZ, ŻE NIE MOŻESZ NIC ZMIENIĆ…………………….ZMIEŃ MYSLENIE

Wykłady wygłosili:

1. Bogumiła Snopek (Łódź)                                        Minimalizacja zakażeń płucnych na OIT
2. Anna Zdun (Warszawa)                                         Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej  
                                                                                       opieki- szukanie winnych czy rozwiązań      
3. Magdalena Kongiel-Brzezińska (Warszawa)     Nawilżanie i filtracja podczas wentylacji mechanicznej
4.  Paweł Witt (Warszawa)                                 Bezpieczeństwo pacjenta w anestezjologii z punktu widzenia pielęgniarek
5.  Małgorzata Jadczak (Warszawa)                         Zalecenia Grupy Roboczej ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
                                                                                        opieki


