
KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA 

„Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych” 

GIŻYCKO 19-20.02.2016 

 

13.15 – 13.55     Rejestracja uczestników.  

 

14.00 – 14.15     Oficjalne otwarcie Konferencji, powitanie uczestników – Prezes PSSM 

    Dorota Kudzia-Karwowska 

 

Wykłady 19.02.2015 (piątek)  

 
14.15 – 14.45   „ Kontrola procesów sterylizacji.” – AMED,  Rafał Abramczyk 

 

14.50 – 15.20    „Technologia Centralnej Sterylizatorni a przepisy i nowoczesne rozwiązania” - 

     MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o. o., Łukasz Jankowski 

 

15.20 – 15.55   Przerwa – Lunch 

 

16.00 – 16.30   „Kontrola biologiczna procesów sterylizacji S, EO, H202, FO” - 

    Informer Med Sp. z o.o., Magdalena Świtała 

    

16.30 – 17.00  „ Metody kontroli jakości, które warto poznać a może nawet zastosować”-                          

                           Sterigat  Robert Zajaczkowski 

 

 

Warsztaty 19.02.2015 (piątek) w godz. 17.00 – 19.10 
 

Czas trwania każdego warsztatu: 20 – 25 min.  Godziny zmian: 17.25 ; 17.50 ; 18.15 ; 18.40 

 

Firmy prowadzące warsztaty:  
 

 MEDILAB Sp. z o.o.: ” Dezynfekcja wstępna wyrobów medycznych jako niezbędny etap 

    prawidłowej sterylizacji”. 

 

 Dr Weigert:     „Dobór wody i środków jako klucz do prawidłowej dekontaminacji 

    narzędzi medycznych”. 

 

 Mc Polska :          „3xS czyli skuteczne, szybkie i sprawdzone metody walki z  

    zakażeniami szpitalnymi”. 

  
 Schuelke Polska:    „Wpływ różnych czynników na jakość mycia narzędzi”. 

 

 

Wykłady 20.02.2015 (sobota) 
 

9.00 – 9.30   „Sterylizacja nadtlenkiem wodoru i jej nieznane możliwości"- Media Med  Jacek Bekas 

 

9.40 – 10.10  „Nowoczesne i praktyczne rozwiązania dla CS” -  Getinge Zbigniew Dec 

 

    

 

   

 



    10.10 – 10.30 Przerwa kawowa 

 

 10.30 – 11.00   „Centralna sterylizatornia - ogniwo w łańcuchu prewencji zakażeń  

szpitalnych” -  Dorota Kudzia-Karwowska  Jarosław Czapliński 

 

 11.05 – 11.35     „Skuteczność procesu sterylizacji , a bezpieczeństwo pacjenta” –                                       

                            3M   Magdalena Kulczycka 

  
11.40 – 12.10   "Istotne zmiany w zakresie normatywnych badań potwierdzających skuteczność  

       preparatów dezynfekcyjnych"   - ProjectMed Tomasz Surowiec 

 

   12.10 – 12.45 Przerwa – Lunch 

  

12.45 – 13.15   „Bezpieczeństwo użytkownika a nowoczesny reprocesing wyrobów medycznych” -

Medilab  
 

13.20 – 13.50  „Inteligentne rozwiązania w technologii sterylizacji wyrobów medycznych”- Medim  

  

13.55 – 14.25    „X-tra rozwiązania mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego” - Schuelke Polska 

  

14.30 –   Podsumowanie konferencji, oficjalne zakończenie, wręczenie podziękowań i certyfikatów   

 dla uczestników 

  

 

 

Pozostałe firmy uczestniczące w Konferencji: SMS, Johnson&Johnson 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn niezależnych             

od organizatora. 


