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POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK
i PIELĘGNIARZY PSYCHIATRYCZNYCH
zaprasza wszystkich członków oraz kandydatów na

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA
Miejsce i termin:
Józefów k/Warszawy, ul. 3 maja 127
Mazowieckie Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii
dn 27 listopada 2012r.
godz. 12.00
mapka dojazdu samochodem: https://maps.google.pl/
lub pociągiem "Kolei Mazowieckich":
np ze stacji Warszawa Stadion - 31 minut
lub Szybką Koleją Miejską SKM - linia S1 do Otwocka
w SKM można jeździć na dobowym bilecie warszawskim (Karcie Miejskiej)
dla 2 strefy - cena 19 zł.
Pociągi odjeżdżają z Warszawy (m.in. Zachodniej, Śródmieście, Stadion,
Wschodniej) co pół godziny.
Ponieważ planujemy wykupienie cateringu - bardzo prosimy o potwierdzenie
udziału w walnym zebraniu na maila pspipp.skarbnik@gmail.com
z informacją o ewentualnym zapotrzebowaniu na dietę wegetariańską.

"Igiełki"
nowe pismo pielęgniarskie
28.09.12r podczas konferencji „Pielęgniarstwo psychiatryczne – integracja i
rozwój”, Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, zaprezentowała nowe pismo
zawodowe – „Igiełki”.
Promocyjne egzemplarze czasopisma trafiły do rąk uczestników konferencji
pielęgniarek psychiatrycznych, a już od stycznia 2013 planowane jest regularne
wydawanie „Igiełek”.
Zwiastun pisma (okładka i strona ze spisem treści) jest na stronie www.frpp.org.pl

ZAPROSZENIA:
Szanowni Państwo!
IPIN i ECEBM mają zaszczyt zaprosić do udziału w
Dorocznym Międzynarodowym Sympozjum Terapii Zaburzeń Odżywiania,
które odbędzie się w dniu 20.11.2012 roku w Warszawie.
W gronie wykładowców znajdują się wybitni specjaliści zarówno z Polski, jaki z zagranicy.
Szczegółowy program wydarzenia, regulamin i warunki udziału znajdą Państwo na stronie wydarzenia
- http://konferencja.ecebm.pl/

ZAPROSZENIA LOKALNE:

„Wołomińskie Forum dla Zdrowia Psychicznego”
to lokalna konferencja realizowana w ramach Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego.
Odbędzie się 28 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
Więcej na stronie: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/aktualnosci
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NOWY KONSULTANT KRAJOWY
Minister Zdrowia z dniem 15 października 2012 r. powołał Panią dr hab. n. hum. Wilczek-Rużyczkę do pełnienia
funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka
Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum UJ
31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel. 12/421 41 60; 12/431 27 08, fax. 12/429 48 72
e-mail: ewaroz0@poczta.onet.pl.
Ewa Wilczek -Rużyczka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Pielęgniarstwa
Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ostatnich latach aktywnie uczestniczyła m.in. w czynnościach przygotowania egzaminów
państwowych w kształceniu podyplomowym oraz prowadzenia zajęć w ramach szkoleń
specjalizacyjnych pielęgniarek. Jest autorem/współautorem wielu monografii i podręczników
oraz publikacji naukowych, w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, w tym autorem m.in.
programu kształcenia studentów w ww. dziedzinie.
Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

KAMPANIE SPOŁECZNE
Chłopaki też płaczą
Mężczyzna jest twardy, silny, nigdy się nie załamuje, nie dotyka go cierpienie,
jest przedsiębiorczy, jest zdobywcą i wojownikiem. Pięciu mężczyzn
zamkniętych w swoich pokojach, wpatrzonych w jeden punkt, uwiecznionych
na zdjęciach Patryka Karbowskiego, ma być dowodem na to, że prawda bywa
inna.
Więcej na:
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,2525,chlopaki_tez_placza

Badanie EZOP: z naszą psychiką było źle, nie jest dobrze, ale może być lepiej
Z badań EZOP (Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej) wynika, że co czwarty z nas doświadczył w swoim życiu zaburzeń psychicznych, a około
40 proc. osób w wieku 18-64 lata może potrzebować pomocy psychologicznej. Badanie pokazało też
m.in., że blisko 10 proc. mieszkańców Polski cierpiało na zaburzenia nerwicowe, a prawie milion - na
afektywne (depresja, dystymia).
Więcej na: http://www.rynekzdrowia.pl/Psychiatria/Badanie-EZOP-z-nasza-psychika-bylo-zle-nie-jestdobrze-ale-moze-byc-lepiej,124222,16.html

Drożej, ale bezpieczniej - Implementacja unijnego
prawa zwiększy bezpieczeństwo personelu medycznego
w polskich szpitalach
Skuteczną bronią przed zakłuciami jest tzw. bezpieczny sprzęt (ostrze z mechanizmem
zabezpieczającym przed zranieniem). Są to bezpieczne igły używane do pobierania płynów
ustrojowych, uzyskania dostępu do żyły albo tętnicy lub podawania leków, skutecznie zmniejszające
ryzyko ekspozycji, ale droższe od tradycyjnych.
Według Hiszpańskiej Rady Pielęgniarek, wprowadzenie do powszechnego użytku bezpiecznego sprzętu
to oszczędność nawet 75 proc. kosztów wynikających z postępowania poekspozycyjnego, ponoszonych
przez pracodawców (w Polsce leczenie poekspozycyjne kosztuje około 6 tys. zł).
- Przy wykorzystaniu bezpiecznego sprzętu możemy zdecydowanie zmniejszyć liczbę zakłuć.
Ogólne ukryte koszty ponoszone przez społeczeństwo z tego powodu rocznie, mogą wynieść nawet
około 220 mln zł - stwierdza Dorota Kilańska. - Dlatego na bezpiecznym sprzęcie po prostu opłaca się
pracować - dodaje.
Więcej pod linkiem: http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Implementacja-unijnego-prawazwiekszy-bezpieczenstwo-personelu-medycznego-w-polskich-szpitalach,125066,14.html

Naszą stronę odwiedziło już ponad 6500 osób z 31 krajów!
Zajrzyj i TY! http://www.pspipp.pl/

Zapraszamy do współredagowania „biuletynu” – pspipp.ngo@gmail.com
Jeśli wiecie o jakiej ciekawej konferencji (także lokalnej), szkoleniu, warsztatach albo już na takich
byliście - napiszcie do nas.
Do współpracy zapraszamy również studentów i studentki pielęgniarstwa, koła naukowe,
i wszystkich, których pasją jest pielęgniarstwo psychiatryczne.

