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CONFERINŢA
DE ÎNGRIJIRE A PACIENTULUI

Mai aproape de pacient –
foloseşte Planul de îngrijiri!
îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii îngrijirilor în spital

Invitat de onoare
Sorina Pintea
Ministrul Sănătății
SATU MARE
12-13 OCTOMBRIE 2018
E_mail ingrijirea.pacientului@sjusm.ro

Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm invitaţia de a
participa la Conferinţa de Îngrijire a Pacientului, care va avea
loc în perioada 12 -13 octombrie 2018, la Satu Mare.
Conferința este organizată de Spitalul Judeţean de Urgenţă
Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu
OAMGMAMR filiala Satu Mare, și va fi creditată EMC.
Tema conferinței “Mai aproape de pacient – foloseşte
Planul de îngrijiri” - îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii
îngrijirilor în spital - este o temă de actualitate privind nevoia de
implementare a Planului de ingrijiri la nivelul tuturor unităților
sanitare cu paturi din țară.
Conferința îşi doreşte să reunească, pentru prima dată la nivel
național, personalul medical implicat în procesul de ingrijire a
pacientului, facilitând astfel dialogul multidisciplinar, diseminarea
bunelor practici precum şi realizarea unor relații de colaborare in
viitor.
Informații actualizate privind folosirea planul de îngrijiri vor
fi împărtășite în cadrul conferinței de către invitații din Anglia și
din țară. Vor fi prezentate modele de planuri de îngrijiri din
spitalele din țară și străinătate, precum și modelul planului de
îngrijiri implementat de către Spitalul Județean de Urgentă SatuMare.
Așteptăm cu interes participarea dumneavoastră la lucrările
conferinței și sperăm ca această manifestare să fie una de excepție,
atât prin conținutul său știintific, cât și prin organizare.

Comitetul de organizare

INFORMAȚII PENTRU PARTICIPANȚI
TEMA CONFERINȚEI:

Mai aproape de pacient –
foloseşte Planul de îngrijiri!
îmbunătăţirea siguranţei şi calităţii îngrijirilor în spital
PERIOADA
12-13 OCTOMBRIE 2018



STRUCTURA CONFERINȚEI
 COMUNICĂRI ORALE
 GRUP DE EXPERȚI
 PREZENTARE POSTERE
 WORKSHOP
EXPOZIȚIE MEDICALĂ SPECIALIZATĂ
ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR
 25 septembrie 2018 (data limită)

Locatia: Complex de Evenimente ESEDRA
Strada Gorunului nr 6, Satu Mare

Comitetul de organizare

ÎNREGISTRAREA PARTICIPANTILOR
Pentru înregistrarea la conferință folosiți FORMULARUL
DE ÎNREGISTRARE A PARTICIPANȚILOR, data limită
de înscriere este de 25.09.2018.

Taxa de participare la conferință este de 150 lei și cuprinde:
 Participarea la lucrările conferinței
 Materialelele conferinței: ecuson, mapă, broșură
 Certificate de participare cu credite EMC
 Pauză de cafea, masă de pranz, cina festivă

Formularele de înregistrare a participanților vor fi transmise
pe adresa de email: ingrijirea.pacientului@sjusm.ro

Comitetul de organizare

CONFERINŢA DE ÎNGRIJIRE A PACIENTULUI
SATU MARE 12-13 OCTOMBRIE 2018
FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Nume/Prenume

Funcţia/profesia

Instituţia
Adresa instituţiei
Telefon/fax instituţie

Telefon personal
E-mail:

TAXA DE ÎNREGISTRARE LA CONFERINȚĂ: 150 LEI
Data limită de înregistrare la conferință: 25 septembrie 2018

MODALITATE DE PLATĂ
Transfer bancar pe următoarele coordonate:
BENEFICIAR: ASOCIATIA GABRIEL KRISZTIAN
IBAN BENEFICIAR: RO21 BPOS 3101 0664 979 RON 02

BANC POST SATU MARE

COD FISCAL: 32814821

Vă rugăm să precizați pe documentul bancar numele plătitorului și
destinatia sumei: taxă Conferința de Îngrijire a Pacientului.
Pentru validarea participării, vă rugăm să trimiteți o copie a ordinului
de plată și a formularului completat prin e-mail la adresa:
ingrijirea.pacientului@sjusm.ro

CAZARE LA HOTEL:

NU

Persoane de contact: Tarba Raluca

DA

0757063639

Cheregi Roxana 0731510539

