zakażenia

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Informacja o Stowarzyszeniu Higieny Lecznictwa
30 maja 2003 r. Walne Zgromadzenie cz³onków Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa dokona³o wyboru nowych w³adz.
W sk³ad Zarz¹du weszli:
dr Pawe³ Grzesiowski (przewodnicz¹cy), dr Gra¿yna Dulny, dr Barbara Karwacka, mgr El¿bieta
Lejbrandt (wiceprzewodnicz¹ca), mgr Anna Roszak, mgr Maria Sa³amacha (skarbnik), dr Janusz
S³odziñski, mgr Anna Tymoczko (sekretarz), mgr Anna Zió³ko (wiceprzewodnicz¹ca).
Zgodnie ze statutem, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa realizuje nastêpuj¹ce cele:
1. szkolenia i konferencje naukowo-szkoleniowe dla cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia
(co najmniej 2 razy w roku, dwudniowe spotkania),
2. wydawanie biuletynu i innych wydawnictw edukacyjno-informacyjnych,
3. uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia oraz utworzenie banku informacji o nowoczesnych programach higieny,
4. udzia³ w pracach legislacyjnych w ramach prowadzonej dzia³alnoœci,
5. rozwijanie wspó³pracy miêdzy inspekcj¹ sanitarn¹ a pracownikami medycznymi i przedstawicielami innych zawodów,
6. propagowanie nowych technologii i systemów higieny o gwarantowanej jakoœci.
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa zrzesza w swoich szeregach ponad 450 pracowników inspekcji sanitarnej, pielêgniarek i lekarzy, pe³ni¹cych funkcje w szpitalnych zespo³ach ds. jakoœci, zespo³ach kontroli zaka¿eñ szpitalnych, pracowników dzia³ów sterylizacji i dezynfekcji, a tak¿e podjednostek zajmuj¹cych siê utylizacj¹ odpadów. Wielodyscyplinarna grupa cz³onków Stowarzyszenia stwarza unikatow¹ mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ w zakresie zagadnieñ decyduj¹cych o jakoœci opieki medycznej i bezpieczeñstwie pacjentów oraz personelu w zak³adach opieki zdrowotnej.

fot. archiwum

W ramach swojej dzia³alnoœci Stowarzyszenie organizuje w ci¹gu roku dwie
jednodniowe oraz trzydniow¹ konferencjê naukowo-szkoleniow¹, których celem jest przedstawienie najnowszych informacji w zakresie zapobiegania i kontroli zaka¿eñ oraz szeroka dyskusja w gronie przedstawicieli zak³adów opieki
zdrowotnej, a tak¿e jednostek odpowiedzialnych za nadzór sanitarny. W spotkaniach tych uczestnicz¹ równie¿ przedstawiciele producentów preparatów dezynfekcyjnych i myj¹cych, sprzêtu i aparatury medycznej, prezentowane s¹ najnowsze produkty i systemy wspomagaj¹ce nowoczesny program higieny.
W trakcie konferencji organizowane s¹ sesje wyk³adowe wy³¹cznie dla przedstawicieli tych firm, podczas których uczestnicy szkolenia maj¹ okazjê zapoznaæ
siê z nowymi technologiami.
W ci¹gu ostatnich 2 lat cz³onkowie Zarz¹du Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w pracach legislacyjnych rz¹du w zakresie bezpieczeñstwa biologicznego w miejscu pracy, chorób zakaŸnych i zaka¿eñ czy rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Stowarzyszenie jest wydawc¹ biuletynu, który
jest bezp³atnie przekazywany cz³onkom i zainteresowanym osobom.
dr med. Pawe³ Grzesiowski
(na zdjêciu)

Aktualny adres do korespondencji:
Zarz¹d Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, ul. Che³mska 30/34, 00-725 Warszawa
tel. +48 22 851 52 05; faks +48 22 841 29 49; e-mail: shl@cls.edu.pl
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