Komisja d/s Położnych działająca przy WOIPiP wraz z Zakładem Dydaktyki Ginekologiczno –
Położniczej, Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zaprasza położne i pielęgniarki na konferencję

„Pielęgniarka i położna wobec współczesnych wyzwań”.
pod honorowym patronatem
Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
W dniach 11 - 12.05. 2019r.
Miejsce konferencji: Hotel Rewita Rynia ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi
Podczas konferencji poruszone zostaną tematy:

Nietrzymanie moczu.
Rak gruczołu piersiowego.
Wpływ zachowania agresywnego pacjentów na pracę zespołu terapeutycznego w placówkach
ochrony zdrowia
Jak rozwijać kompetencje społeczne niezbędne w funkcjonowaniu zespołu terapeutycznego w
POZ?
Rozbieżność w odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.
Zarządzanie zasobami – jak zaistnieć na rynku pielęgniarsko - położniczym
Komunikacja w zespole terapeutycznym.
Młodzież nie jest zainteresowana kształceniem w zawodzie pielęgniarki - jak to zmienić?
Wyzwanie dla współczesnego pielęgniarstwa
Standard opieki okołoporodowej a rola położnej diagnozowaniu depresji okołoporodowej.
Specyfika pracy z pacjentem chorym przewlekle w środowisku domowym - pielęgniarska
opieka koordynowana
W dniu 11.05.2019 r. od godz. 830 - 1000 - rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji – godz. 1000
Dnia 12.05.2019 r. o godz. 1300 podsumowanie i zakończenie konferencji.
Dojazd do Hotelu:
- z pętli Metro Marymont autobusem linii 705 do Ryni, wysiadamy na przystanku WDW Rynia,
- z pętli Żerań FSO autobusem linii 734 do Nowych Załubic, wysiadamy na przystanku WDW Rynia.
Hotel udostępnia bezpłatnie miejsca parkingowe.
Tel. do kontaktu Teresa Wójcik 503841885
Grażyna Sarna 503944506
Dla członków opłacających składki na samorząd – finansowanie konferencji przez WOIPiP.
Wniosek o dofinansowanie do konferencji należy złożyć w Dziale merytorycznym WOIPiP, Warszawa
ul. Żelazna 59 - do dnia 29.04.2019r. (ilość miejsc ograniczona)
INFORMACJA
Dla położnych i pielęgniarek nie będących członkami WOIPiP
Cena konferencji z zakwaterowaniem 565,80 zł/ os (brutto)
Płatność należy uiścić przelewem przed Konferencją od dnia 01.04.2019r. do dnia 29.04.2019r.
NA KONTO: 53124063191111000047792199
na przelewie prosimy umieścić - imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek KONFERENCJA RYNIA
Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie formularza
zgłoszeniowego znajdującego się poniżej na adres e-mail merytoryczny@woipip.pl z dopiskiem
KONFERENCJA RYNIA

