Toruń, 19.08.2020 r.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,
Fundacja 
Razem Zmieniamy Świat, w dniach 8-11 września 2020 r., zaprasza do udziału w
bezpłatnej konferencji online „Główne problemy w opiece nad seniorem z perspektywy szpitala i jego
rodziny”. To jedno z wielu działań jakie od ośmiu lat podejmujemy na rzecz nieformalnych opiekunów
osób niesamodzielnych, które pozostają w domach i wymagają stałej opieki najbliższych. Realizujemy
je w ramach projektu “Damy Radę”. Do tej pory ze wsparciem edukacyjnym dotarliśmy do 700 000
polskich rodzin.
Mając świadomość jak ważną rolę w tym wsparciu odgrywają pielęgniarki - wierzymy, że
przygotowane przez nas poradniki i filmy pomagają im w codziennej pracy. Przygotowaliśmy też
specjalny program dla szpitali: 
„Damy Radę – wyjdę ze szpitala i co dalej?”. Honorowym Patronatem
objęła go Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczy w nim 80 placówek. Materiały
edukacyjne projektu wykorzystywane są przez nie do realizacji Standardów Akredytacyjnych Centrum
Monitorowania Jakości, konkretnie do standardu CO13: pacjenci i ich rodziny uzyskują niezbędną
wiedzę do zrozumienia dalszego przebiegu leczenia i przystosowania do czynności ułatwiających życie
codzienne oraz do standardu CO12: w szpitalu prowadzi się program edukacji zdrowotnej.
Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy tymi jednostkami, które realizują
program, wydyskutowanie najbardziej efektywnych rozwiązań wspierających rodzinę w opiece nad
przewlekle chorym, przybliżenie założeń programu tym wszystkim, którzy jeszcze do niego nie przystąpili,
a także nawiązanie do najbardziej aktualnych problemów funkcjonowania szpitala w kontekście opieki
nad seniorem i zagwarantowania bezpieczeństwa epidemiologicznego w dobie pandemii.
Konferencja jest bezpłatna
, a warunkiem uczestnictwa jest rejestracja pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE7RtZWFEfXCgmvBKt8p91Jk0rwYr3U2AVtXAQ-6EX5jaJCw
/viewform
Konferencja składa się z 
czterech paneli tematycznych, które będą się odbywać każdego
dnia w godzinach 13:00-15:00
. (udział można wziąć w całej konferencji bądź w wybranych panelach)
W załączeniu przekazujemy program tego wydarzenia.
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