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DZIAŁANIA W  OKRESIE VIII- XII 2017  
 
 

• od października 2017- Współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku 
i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB  - Uniwersytetu Zdrowego Seniora 
(październik-grudzień 2017) - rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy. 

     Celem UZS jest propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych; 
poszerzanie wiedzy w dziedzinie:  opieki medycznej poprawiającej jakość życia 
ludzi w podeszłym wieku,  wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i 
leczenia, stosowania leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w 
chorobach u ludzi w podeszłym wieku  oraz przeciwdziałaniu samotności i 
aktywizacji społeczna osób starszych. 
     Projekt realizowany jest w oparciu o wykłady specjalistów z różnych dziedzin 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu, mające na celu poszerzanie wiedzy w 
zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w 
rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku; 
zajęcia praktyczne - ćwiczenia w pracowniach umiejętności i pracowniach 
specjalistycznych; zajęcia z podstaw informatyki i obsługi Internetu; zajęcia 
aktywizujące ruchowo; akcje promujące zdrowy styl życia, mające na celu 
poszerzanie wiedzy o możliwościach poprawy jakości życia ludzi w podeszłym 
wieku; dyskusje; zajęcia fakultatywne oraz inne formy zajęć, służące promowaniu 
wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu 
kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku.  
Grupa docelowa jest każda osoba, która ukończyła 60 lat.  
 

Więcej - https://www.umb.edu.pl/uzs 
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• 30 listopada 2017 - Współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i 
Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB  oraz Zakładem Zintegrowanej Opieki 
Medycznej UMB -  I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Bezpieczeństwo 
Pacjenta Priorytetem Pracowników Ochrony Zdrowia”  

     Spotkanie dedykowane było przedstawicielom podlaskiej służby zdrowia 
zorganizował Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  
      Wykłady ekspertów dotyczyły m.in.:  organizacji przestrzeni i techniki pracy 
w pielęgnacji osób o ograniczonej sprawności ruchowej, czasu pracy, pory dnia 
i pracy zmianowej jako istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo 
pacjenta.  



  Podczas konferencji oprócz referatów eksperckich odbyły się także praktyczne 
warsztaty dla blisko 60 studentów na temat: „Bezpieczne procedury związane 
z przemieszczaniem pacjentów”. W konferencji wzięła także udział Rzecznik Praw 
Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy Lidia Smyk.  
 
  Szacuje się, że jeden na dziesięciu pacjentów przyjmowanych każdego roku 
do szpitali w UE doznaje uszczerbku na zdrowiu w wyniku leczenia, a około 37.000 
pacjentów umiera z powodu zakażeń związanych z opieką zdrowotną, którym 
w wielu przypadkach można było zapobiec. Zakażenia takie niosą za sobą koszty 
rzędu 7 mld euro rocznie. Zdarzenia niepożądane związane z błędnym podaniem 
leków notuje się u około 1% hospitalizowanych pacjentów. W Polsce, według 
badania przeprowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia, występuje ok. 7% zdarzeń niepożądanych związanych z hospitalizacją. 
Wielu takim sytuacjom zdarzeniom można było zapobiec. Istotnym celem stawianym 
obecnie wszystkim pracownikom i instytucjom ochrony zdrowia jest 
zminimalizowanie tych zagrożeń i zapewnienie pacjentom bezpiecznej, skutecznej 
oraz dostosowanej do ich potrzeb wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Wszyscy 
uczestnicy konferencji otrzymali na koniec certyfikaty.  
 
   W konferencji wzięło udział 250 uczestników. 

 

 

 

• 30 listopada 2017 - Współorganizacja z Zakładem Zintegrowanej Opieki 
Medycznej UMB Organizacja warsztatów „Bezpieczne procedury związane z 
przemieszczaniem pacjentów”  
 
 
 
 



 
 
 

• uruchomienie strony internetowej Stowarzyszenia  
www.prosalute.com.pl 
 

• uruchomienie facebook Stowarzyszenia –  
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pro-Salute- 150444255544012/ 
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