
 
 

 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zwracamy się z uprzejmą 

prośbą o objęcie patronatem honorowym Europejskiego Stowarzyszenia 

Czyste Leczenie konferencji naukowo-szkoleniowej II Forum Zakażeń, która 

odbędzie się w dniach 12–14 maja 2022 roku w Centrum Kongresowym Hotelu 

Warszawianka w Jachrance. 

Forum Zakażeń to ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja gromadząca 

lekarzy różnych specjalności, pielęgniarki, mikrobiologów i wielu innych 

specjalistów wokół problematyki zakażeń. Podczas konferencji wystąpią 

przedstawiciele najważniejszych instytucji, stowarzyszeń naukowych i ośrodków 

specjalistycznych, zajmujących się problematyką zakażeń. Konferencję 

przygotowuje zespół wybitnych ekspertów tworzących m.in. prestiżowe 

czasopismo naukowe „Forum Zakażeń”. 

Pierwsza edycja konferencji w 2019 r. zgromadziła setki specjalistów z całego 

kraju, zainteresowanych rozwojem wiedzy na temat diagnostyki i terapii zakażeń 

o różnej etiologii. W 2020 r. sytuacja epidemiologiczna w Polsce zmusiła nas do 

zmiany formy wydarzenia i ostatnia edycja przyjęła formę e-konferencji Forum 

Zakażeń ONLINE pod hasłem: Zakażenia, które przysłonił nam COVID-19. 

Wydarzenie stanowiło odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie środowiska 

medycznego na szerzenie świadomości o bieżących zagrożeniach i wyzwaniach  

i – mimo utrudnień wynikających z pandemii – zgromadziło tysiące specjalistów 

z całego kraju, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat diagnostyki            

i terapii zakażeń o różnej etiologii. 

Głęboko wierzymy, że powrót do stacjonarnej formy wydarzenia umożliwi nam 

żywy, pogłębiony dialog w ramach tej tematyki, przedstawienie innowacyjnych 

rozwiązań oraz różnych perspektyw znanych nam problemów i wyzwań. 



 
 

 

Założeniem Komitetu Naukowego jest, by II Forum Zakażeń, podobnie jak 

poprzednie edycje, stało się pomostem merytorycznej współpracy 

interdyscyplinarnej i polem do dyskusji oraz wymiany poglądów dotyczących 

problematyki zakażeń. Naszym dążeniem jest, aby wydarzenie skupiło czołowych 

specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Liczymy na wieloośrodkową 

współpracę merytoryczną. 

Przyjęcie zaproszenia przez Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie 

będzie dla nas zaszczytem i nieocenioną pomocą merytoryczną. Mamy nadzieję 

zyskać Państwa zaufanie i dzięki temu wspólnie stworzyć przestrzeń do wymiany 

wiedzy, doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań w terapii zakażeń. 

Licząc na przychylność i przyjęcie zaproszenia, pozostajemy z wyrazami 

poważania. 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, 

Mariola Piotrowska  

Prezes Zarządu wydawnictwa Evereth Publishing  

Biuro Organizatora Konferencji  

 

  


