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Szanowni Państwo, 
 

serdecznie zapraszamy na 
 

I Małopolską konferencję dla pielęgniarek 
„Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa” 

 
Niepołomice, 9-10 czerwca 2017 r. 

 
Miejsce konferencji: Hotel ,,Zamek Królewski’’, ul. Zamkowa 2, Niepołomice 

 
 
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo, 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Małopolskiej Konferencji dla Pielęgniarek, która 
odbędzie się w XIV-wiecznym Niepołomickim Zamku - perle renesansowej architektury, zwanym 
także "drugim Wawelem".  

I Małopolska Konferencja dla Pielęgniarek, jest to pierwsza Konferencja szkoleniowa 
organizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie dla 
pielęgniarek. Pragniemy, aby wspólnie z Państwem rozpocząć tradycję cyklicznych małopolskich 
konferencji pielęgniarskich opartych na merytorycznym i atrakcyjnym programie naukowym. 
Tematyka konferencji poruszać będzie tematykę związaną z samodzielnością zawodową 
pielęgniarek. Pozwoli na zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań oraz kierunków rozwoju 
praktyki pielęgniarskiej. 
 

Zaproszenie kierujemy do środowisk pielęgniarek, położnych, lekarzy, kół studenckich oraz 
wszystkich zainteresowanych proponowaną problematyką. 
 
Organizatorzy konferencji: 
 Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, 
 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, 

 
PATRONAT: 
 

 
                                                                       Burmistrz Niepołomic 
 



Tematyka wiodąca sesji plenarnych: 
 

• Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarskiej. 
• Problemy etyczno –prawne w praktyce pielęgniarskiej. 
• Pielęgniarstwo transkulturowe. 
• Kierunki i czynniki determinujące rozwój pielęgniarstwa w teorii i praktyce. 
• Problemy w obszarach pielęgniarstwa klinicznego poszczególnych specjalności 

(pielęgniarstwo chirurgiczne, zachowawcze, pediatryczne, psychiatryczne, operacyjne, 
anestezjologiczne i intensywnej opieki, geriatryczne, kardiologiczne, onkologiczne,  
w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej i inne). 

 
Szczegółowy program konferencji zostanie umieszczony w późniejszym terminie. 
 

 
Opłata konferencyjna wynosi: 

 

Członkowie MOIPiP, studenci pielęgniarstwa - 80 zł. 
 

Osoby niebędące członkami MOIPiP - 295 zł. 
 

Opłata konferencyjna obejmuje: koszty uczestnictwa w konferencji, materiały konferencyjne, 
przerwy kawowe, obiady, udział w uroczystej kolacji wraz z występem artystycznym. 

 
Opłatę konferencyjną należy wpłacać na konto Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 

i Położnych w Krakowie Bank Spółdzielczy 
nr konta: 20 8591 0007 0020 0054 9815 0009- z dopiskiem „Konferencja dla pielęgniarek”. 
 
Szczegółowa informacja pod nr tel.: (12) 422-88-54. 

 
Opłata nie obejmuje kosztu noclegu, nocleg organizowany jest we własnym zakresie. Z myślą  

o Państwa wygodzie przygotowaliśmy bazę noclegów z wynegocjowanymi stawkami. Aby 
skorzystać z niższych cen prosimy skontaktować się z  hotelem i powołać na hasło ‘’Pielęgniarki 
2017’’ 
Hotel „Niepołomice” 
Niepołomice, ul. Kościuszki 22 
tel. 12 281 01 44 

  

 pokój jednoosobowy 130 zł 
 pokój dwuosobowy 180 zł 
 pokój trzyosobowy 210 zł 

  

 
Dojazd: www.angelfire.com/jazz/mlawa/busy/niepolomice.htm  oraz autobusy MPK nr 221 i 301 
 
 
 


