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•    Minął rok od inwazji Rosji na Ukrainę i nadal aktualne jest wsparcie edukacyjno-
szkoleniowe pracujących w Polsce anestezjologów z Ukrainy – szczegółowe 
informacje znajdują się w link W imieniu ZG PTAiIT dziękuję wszystkim Darczyńcom 
Funduszu wsparcia dla Koleżanek i Kolegów anestezjologów, którzy z powodu wojny 
musieli opuścić swój kraj. 
•    W dniach 23-24 lutego b.r., po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią 
Covid-19, w Montreux w Szwajcarii odbył się 5-ty Ministerialny Szczyt 
Bezpieczeństwa Pacjenta. Oprócz ponad 600 uczestników stacjonarnych i kilku 
tysięcy obserwatorów on-line, wzięło w nim udział 80 delegacji Ministerstw Zdrowia 
państw z całego świata w tym z Polski. Relacja z tej konferencji w znajduje się na 
social media Fundacji Bezpieczny Pacjent https://www.facebook.com/ 
 
Bez wątpienia osiągnięcia anestezjologii na polu bezpieczeństwa pacjenta w ostatnich 
dekadach stawiają nas w pozycji światowego lidera globalnej koncepcji 
bezpieczeństwa w ochronie zdrowia, o czym świadczy m. in. dostępny dokument w 
języku polskim – 12 lat od publikacji Deklaracji Helsińskiej o Bezpieczeństwie Pacjenta 
w Anestezjologii. Jestem pewien, że bogata i epokowo ważna dla bezpieczeństwa w 
ochronie zdrowia tematyka 5-tego Ministerialnego Szczytu Bezpieczeństwa Pacjenta 
2023 w Montreux będzie szeroko dyskutowana, a także szczegółowo przedstawiona 
w czasie II Interdyscyplinarnego Forum Bezpieczeństwa Pacjenta, które odbędzie się pod 
Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w 
dniach 15-17 września br. w Krakowie. Szczegółowe informacje na temat 
planowanego Forum znajdują się na stronie www.bezpiecznypacjent.pl. Zapraszam do 
udziału w tym drugim już Interdyscyplinarnym Forum Bezpieczeństwa Pacjenta w 
ramach kontynuacji rozpoczętego z sukcesem w roku ubiegłym 
programu Interdyscyplinarnej Deklaracji Bezpieczeństwa Pacjenta 
•    Zapraszam Państwa również do udziału w kursie CEEA nr 1 – Klatka piersiowa i 
oddychanie - , który odbędzie się w Ośrodku CEEA w Krakowie w dniach 20-22 
kwietnia 2023 roku, szczegóły na stronie www.ceea.pl, a także do czynnego udziału w 
pozostałych aktywnościach naukowo-szkoleniowych promowanych przez PTAiIT w 
tym roku 

  

Serdecznie pozdrawiam 
Prof. dr hab. med. Janusz Andres 
Prezes PTAiIT 
  

 

https://ceea.pl/list/kwiecien2022/Regulamin0704.pdf
https://www.facebook.com/BezpiecznyPacjentKrakow/
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