
    13 października 2022 r., Warszawa

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami!



cykl wydarzeń pod kierownictwem Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Regionalne konferencje szkoleniowe z programem wypełnionym ekspertami 
i praktycznymi rozwiązaniami 

wykłady najlepszych ekspertów w dziedzinie opieki długoterminowej - konsultanci 
krajowi i wojewódzcy, praktyczne case studies i prezentacja nowoczesnych 
produktów w opiece długoterminowej

pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz 
personel medyczny zajmujący się zawodowo opieką długoterminową i paliatywną

konferencja bezpłatna dla uczestników, imienne certyfikaty po 
wydarzeniu

www.op iekawprak tyce .p l



KONFERENCJA OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO

Konferencja "Opieka Długoterminowa 
w Praktyce" - Warszawa

13 października 2022 r. w Hotelu Gromada Centrum
wydarzenie pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia 

konferencja skierowana do: pielęgniarek, lekarzy, opiekunów medycznych, 
farmaceutów, fizjoterapeutów, kadry kierowniczej 

       ZOL, DPS, POZ

www.opiekawpraktyce.pl









Główny Sponsor

Sponsorzy i partnerzy



Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Konsultant Krajowy w dziedzinie 
Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

 
Ekspert w dziedzinie opieki długoterminowej, liderka opinii, specjalistka w
dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, pielęgniarstwa
geriatrycznego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i
intensywnej opieki. Od lat kieruje zespołem pielęgniarskim, pełni funkcję
kierownika Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Szpitalu Lipno Sp. z
o.o. Autorka wielu publikacji naukowych i wystąpień na najważniejszych
konferencjach branżowych.



"Opieka Długoterminowa w Praktyce" w liczbach

354354  2020 1313 77



www.odchodzicbezbolu.pl

Sprawdź całą fotorelację z wydarzenia:

GALERIA ZDJĘĆ



Wyniki ankiety wśród uczestników 
w 5-stopniowej skali

*W ankiecie wzięło udział 159 osób, czyli ok. 45% uczestników. 



Które wystąpienie podobało Ci się najbardziej? 

*W ankiecie wzięło udział 159 osób, czyli ok. 45% uczestników. 



Jakie zagadnienia powinniśmy poruszyć podczas
kolejnej edycji konferencji?

*W ankiecie wzięło udział 159 osób, czyli ok. 45% uczestników. 



Czy weźmiesz udział w kolejnej edycji konferencji?

*W ankiecie wzięło udział 159 osób, czyli ok. 45% uczestników. 



 

ogromny sukces konferencji otwierający cykl spotkań w całej Polsce

udział najważniejszych ekspertów z zakresu opieki długoterminowej, 

354 uczestników: pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, farmaceuci 

uczestnicy chwalili w szczególności bogaty, różnorodny program, dobór topowych

wykładowców i niepowtarzalną atmosferę spotkania 

miejsce wydarzenia pozwoliło na swobodne przemieszczanie się uczestników na wystawie

firm, z czego tłumy chętnie korzystały - wiele interakcji na stoiskach wystawców 

PODSUMOWANIE

Chętnie poznamy Państwa opinię! 
Serdecznie zapraszamy do przesyłania kilku słów o Państwa wrażeniach, abyśmy

w przyszłości jeszcze lepiej mogli wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom:
kamil.piotrowski@vicommi.pl 



Dziękujemy za udział w warszawskiej edycji konferencji "Opieka Długoterminowa w Praktyce"

 

Zapraszamy do udziału w konferencji w kolejnych miastach! 

www.opiekawpraktyce.pl

+48 691 142 823
kamil.piotrowski@vicommi.pl 

Kamil Piotrowski
Koordynator wydarzenia


