
 
 

 

Sz. P. 

Dr n. med. Mirosława Malara 

Szanowna Pani Doktor,  

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego bardzo gorąco dziękujemy za przyjęcia 

zaproszenia do udziału i wygłoszenia wykładu pt.:  

Wpływ pandemii koronawirusa na bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu w 

placówkach ochrony zdrowia  

na naszej konferencji naukowo-szkoleniowej 

„II Forum Zakażeń – Wyzwania w leczeniu i profilaktyce 

zakażeń” 

która odbędzie się w dniach 12–14 kwietnia 2022 roku w Jachrance w Centrum 

Konferencyjnym hotelu Warszawianka.  

Forum Zakażeń to ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja gromadząca specjalistów 

wielu dziedzin medycyny wokół problematyki zakażeń. Podczas konferencji wystąpią 

przedstawiciele najważniejszych instytucji, stowarzyszeń naukowych i ośrodków 

specjalistycznych, zajmujących się problematyką zakażeń. 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. 

Spotkanie przeznaczone jest dla lekarzy wszystkich specjalności, a także mikrobiologów, 

pielęgniarek epidemiologicznych, farmaceutów i wszystkich tych, którzy w swojej codziennej 

praktyce spotykają się z problemem leczenia zakażeń oraz ich kontrolą i profilaktyką. 

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter konferencji patronatem honorowym nad wydarzeniem 

objęli m.in.: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Lekarskie, 

Stowarzyszenie Pokonać Sepsę, Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej, a także liczni 

Konsultanci Krajowi, w tym Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej,        



 
 

 

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Konsultant Krajowy w dziedzinie        

zdrowia publicznego, prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas oraz Konsultant Krajowy w 

dziedzinie epidemiologii, dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz, prof. NIZP           

PZH–PIB. 

Program dostępny jest na stronie konferencji pod adresem: www.fz2022.pl oraz w załączniku 

do niniejszej wiadomości. 

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań bądź wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt 

z Biurem Organizacyjnym konferencji. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Do zobaczenia Jachrance! 

Z wyrazami szacunku,   

W imieniu Komitetu Naukowego: 

 

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Bartoszewicz, 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego  

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego : 

 

Mariola Piotrowska 
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