
Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w pobycie rozszerzonym z wycieczką na Węgry podczas 

  

II EDYCJI II Ogólnopolskiego Szkolenia Pielęgniarek 
Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i 

Koordynujących 

 20 – 24 maja, Krynica Zdrój, Hotel Prezydent, Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3

  

W programie wycieczki: Przejazd do miejscowości Miskolc Tapolca. Pobyt na 
kąpielisku termalnym w skalnych jaskiniach (wody termalne o temperaturze 28°C -
35°C). Przejazd w okolice Tokaju, degustacja oryginalnego węgierskiego wina z 

 możliwością zakupu. 

  

 Poniżej załączam również zarys tematyczny szkolenia:

 
1.   „Roszczeniowy pacjent a ochrona prawna pielęgniarki i położnej. 

Odpowiedzialność personelu POZ i opieki zamkniętej” 
2.    „Osoby niezdolne do samodzielnego wyrażania zgody – jak uzyskać zgodę na 

leczenie i upoważnienie do przekazywania informacji (np. dzieci, osoby z 
demencją, pacjent psychiatryczny)” 

3.    Dokumentacja medyczna oraz standardy akredytacyjne w POZ i szpitalach: 
4.    Aspekty prawne 
5.    "Granice formalnej konieczności w zakresie prowadzenia dokumentacji 

medycznej pacjenta leczonego w szpitalu. Opinia praktyka medycznego na 
temat wpisów koniecznych i zbędnych, formularzy wymaganych i zalecanych, 
podpisów i autoryzacji, zleceń, protokółów, zgód będących podstawą dla 
podejmowania działań i interwencji medycznych" 

6.    Ochrona danych osobowych i elektroniczna dokumentacja pacjenta 
7.    Zarządzanie personelem 
8.    Normy pracy, czas pracy, układanie grafików przy zachowaniu norm, 

zwolnienia 
9.    Komunikacja jako podstawowy element zarządzanie zespołem 
10. Motywowanie i ocenianie pracownika 
11. Aktualne zagadnienia dotyczące środowiska pielęgniarskiego  

 

Prowadzący szkolenie: 

         Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, 
dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa 
medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry 
zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w 
Lublinie 



         Andrzej  Peńsko, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji 

         Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog 

         Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

         dr n. med. Sylwia Marczewska, wizytator Ośrodka Akredytacji CMJ w 
Krakowie 

         Beata Mazurek-Kucharska, doktor psychologii, Kierownik Zakładu 
Zarzadzania Zasobami Ludzkimi w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie 

  

Więcej informacji na temat naszych wykładowców a także samego wydarzenia 
odnajdą Państwo na  stronie internetowej www.pce.com.pl w zakładce "szkolenia" i 
"konferencje" lub po kliknięciu tutaj. 

  

Pozdrawiam i zapraszam serdecznie, 

Anna Osińska 

 

  

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać więcej wiadomości proszę kliknąć tutaj. 

 

http://www.pce.com.pl/
https://pce.com.pl/?page_id=185&event_id=138
mailto:pce@pce.com.pl

