Deklaracja Zgłoszeniowa
VI Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek Oddziałowych,
Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących
Termin: 17 - 19 października 2022 r.
Miejsce: Kołobrzeg, Hotel New Skanpol, ul. Dworcowa 10
Proszę zaznaczyć wybrane pola stawiając X
TAK NIE

Dopłata do pokoju 1-os.

VI Ogólnopolski Zjazd
Pielęgniarek Oddziałowych,
Położnych Oddziałowych,
Kierowników
I Koordynujących

Imię i nazwisko:..............................................................................................
Stanowisko:......................................................................................................
Dane do faktury (dokładna nazwa i adres):

„Poszerzanie kompetencji
zawodowych kadry zarządzającej”

Nazwa jednostki:..............................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
NIP: .................................................................................................................
Kontakt do osoby zgłaszanej: tel.: ..................................................................
Tel. Kom.: ........................................................................................................

Kołobrzeg,
17 - 19 października 2022 r.

Fax:..................................................................................................................
Email:...............................................................................................................
Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia elektronicznej faktury VAT. Przy
rezygnacji poniżej 21 dnia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty. Nieobecność na
szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.
Faktury wysyłane są elektronicznie. Wysyłka korespondencji papierowej (Faktura VAT)
koszt 8 zł netto.

.........................................................................
podpis osoby odpowiedzialnej
za finansowanie szkolenia
i pieczątka imienna

.........................................................
pieczątka firmowa
PCE, 01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 108/27, internet: www.pce.com.pl, e-mail: pce@pce.com.pl

Program:

Informacje Organizacyjne

n
„Profilaktyka wypalenia zawodowego” - Marcin Wanke, trener
Rejestracja uczestników: od godz. 13:00 w dn. 17 października
komunikacji interpersonalnej, andragog
Zajęcie rozpoczynają się: w dn. 17 października o godz. 14:00
n
„Czy choroby zawodowe są nieuniknione? Wybrane przykłady.
Zakończenie zajęć: w dn. 19 października ok. godz. 11:00
Najczęstsze zaniedbania. Możliwości profilaktyki” - Dorota
Borkiewicz, mgr spec. Pielęgniarstwa z zakresu medycyny pracy
oraz specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Cena szkolenia........................................... 1390 zł/os.
n
„Sposoby radzenia sobie ze stresem, także pocovidowym” Cena obejmuje: udział, materiały, zakwaterowanie
Anna Osińska, pedagog
w pokojach 2-os. i wyżywienie

n
„Raportowanie zdarzeń medycznych. Rejestr zdarzeń
Dopłata do pokoju 1-os. ............................. 200 zł/os.
niepożądanych” - dr n. med. Sylwia Marczewska, adiunkt Łódzkiego
Uniwersytetu Medycznego oraz Studiów Doktoranckich w zakresie
Zarządzania w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa medycznego w szpitalnej
opiece zdrowotnej. Wizytator
n
„Komunikacja interpersonalna personelu medycznego lekarz pielęgniarka - pacjent” - Agnieszka Olchawska, wieloletni trener
Wypełnioną Deklarację Zgłoszeniową należy przesłać:
biznesu i coach od 1995 roku, prowadzi warsztaty, szkolenia i
programy rozwojowe dla menadżerów
przez stronę www.pce.com.pl
n
„Prawo pracy” - Zygmunt Sitko, Z-ca Oddziałowego SOR, SKDJ

skanem na adres e-mail: pce@pce.com.pl

n
„Zasady bezpiecznej farmakoterapii w warunkach szpitalnych” lek. Sławomir Ogórek, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
w Olsztynie
PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE NALEŻY UIŚCIĆ PRZELEWEM:
n
„Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych.
Aktualności dotyczące różnych aspektów wykonywania zawodu
NA KONTO:
w aspekcie doświadczeń z czasu pandemii i przepisów prawa” POLSKIE CENTRUM EDUKACJI
dr hab. n. prawnych Anna Augustynowicz, adiunkt w Warszawskim
BANK MILLENNIUM S.A. Warszawa
Uniwersytecie Medycznym oraz w Centrum Medycznym Kształcenia
32116022020000000027317659
Podyplomowego. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności
prawnej personelu medycznego oraz prawami pacjenta i prawami
Na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz termin szkolenia.
personelu medycznego. Autorka szeregu publikacji w tym zakresie.

