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
„Współczesne problemy zdrowotne kobiet -rola pielęgniarki i położnej”
pod honorowym patronatem
Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
W dniach 16 - 17.06.2018r.
Miejsce konferencji: Hotel Rewita Rynia ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi
Podczas konferencji poruszone zostaną tematy:


















Cięcie cesarskie na życzenie, za i przeciw.
Rak tarczycy a ciąża.
Mentoring w kształceniu studentów.
Dialog jako praktyczne narzędzie w komunikacji położona/pielęgniarka - pacjent.
Problemy ciężarnych z cukrzycą a nowe technologie.
Oczekiwania pacjentek wobec programu edukacji przedporodowej.
Społeczne zapotrzebowanie na zawody medyczne a decyzje o wyborze zawodu.
Granice interwencji medycznych u skrajnie niedojrzałych noworodków wskazówki dla położnych i
pielęgniarek.
Wybrane elementy jakości życia w okresie menopauzy
Menopauza a reklamowane specyfiki polecać czy nie.
Zmęczenie i przemęczenie a zadowolenie z wykonywania zawodu.
Pracoholizm wśród kobiet - zagrożenie czy ekonomiczny wymóg współczesności.
Zachowania zdrowotne w profilaktyce chorób układu krążenia wśród kobiet w Polsce i na świecie.
Znajomość przepisów Kodeksu Pracy przez kobiety w ciąży i w okresie macierzyństwa.
Postawy matek wobec obowiązkowych szczepień ochronnych u dzieci.
Jak można uratować matkę i dziecko przed depresją rola położnej i pielęgniarki.
Rola położnej i pielęgniarki w respektowaniu praw pacjenta.

W dniu 16.06.2018r. od godz. 830 - 1000 - rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji – godz. 1000
Dnia 17.06.2018r. 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. Nowy Świat 63 - do dnia 25.05.2018r. (ilość miejsc ograniczona)
INFORMACJA
Dla położnych i pielęgniarek nie będących członkami WOIPiP
Cena konferencji z zakwaterowaniem 492zł./os (brutto)
Płatność należy uiścić przelewem przed Konferencją od dnia 01.05.2018r. do dnia 25.05.2018r.
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

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

„Współczesne problemy zdrowotne kobiet - rola pielęgniarki i położnej”.

16 - 17.06.2018r.

Miejsce konferencji Hotel Rewita, Rynia ul Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi.

Dane uczestnika
NAZWISKO

IMIĘ

Nazwa zakładu pracy z adresem

Numer telefonu

E-mail

Numer prawa wykonywania zawodu

Faktura
Tak

Nie

Płatnik/ Dane do faktury oraz NIP

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji

