Zapraszamy na szkolenie on-line:

Bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej
15.06.2021 r. (wtorek)
w godzinach: 10:00 – 13:00
Mam przyjemność zaprosić na szkolenie on-line
z bezpieczeństwem prawnym pielęgniarki i położnej.

dotyczące

kluczowych

kwestii

związanych

W zakresie tematycznym szkolenia zawarte są nie tylko obowiązujące zasady, ale również zmiany,
wprowadzone nowelizacjami przepisów. Nie zabraknie również miejsca na poruszenie kwestii związanych
z Ustawą prawo farmaceutyczne i bezpieczeństwem farmakoterapii zarówno w szpitalu, jak i w poradni
ambulatoryjnej.
Całość szkolenia oparta jest nie tylko o przepisy prawa, ale także wytyczne wynikające z zarządzeń Prezesa
NFZ. Prowadzący szkolenie – przedstawiają konkretne przykłady odnoszące się do codziennej pracy
pielęgniarek i położnych.

Tematyka szkolenia:
1. Przepisy regulujące dokumentację medyczną
- omówienie głównych elementów dokumentacji medycznej
- zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji, w tym najnowsze – dokumentacja elektroniczna
- wydawanie i udostępnianie dokumentów pacjentowi - dokumentowanie tych czynności
2. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną
- kluczowe formularze (przykłady)
- dokumentowanie procesu pielęgnacyjnego w aspekcie całości informacji medycznej
- dokumentacji pielęgniarskiej, a lekarska w świetle obowiązujących przepisów i standardów
- istotne zapisy dotyczące realizacji praw pacjenta
- zgody i oświadczenia pacjenta w przebiegu udzielania świadczeń
3. Bezpieczeństwo dokumentowania realizacji ordynacji lekarskiej
- podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa leku
- podstawowe zasady bezpiecznej farmakoterapii
- uprawnienia i obowiązki pielęgniarek/położnych uczestniczących w farmakoterapii
- prawidłowe formułowanie, realizacja i dokumentowanie zleceń lekarskich
- prowadzenie apteczki oddziałowej i współpraca z apteką szpitalną,
- postępowanie z lekami pacjenta i z próbkami leków.
4. Elementy ochrony danych osobowych i danych wrażliwych w pracy pielęgniarki i położnej
5. Kto winien? – czyli o odpowiedzialności zawodowej

Kancelaria Doradcza – Rafał Piotr Janiszewski
04-881 Warszawa, ul. Patriotów 181 / lok. 4
mail: kancelariajaniszewski@iuz.org.pl;
www.kancelariajaniszewski.pl

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 15 czerwca 2021 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!
Koszt uczestnictwa:
300 zł netto od osoby – cena regularna
280 zł netto od osoby – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby
Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro forma z danymi potrzebnymi do płatności.
Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu wpłaty i wyślemy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail poczty
elektronicznej.
Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres:

anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693

Zgłoszenia przyjmujemy do

793 600

14 czerwca 2021 r.

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, prosimy
o kontakt telefoniczny!
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ONLINE

Bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej
Termin: 15 czerwca 2021 r. GODZ. 10.00 – 13.00
Dane płatnika do faktury:
Nazwa i adres placówki zgłaszającej uczestników (w tym NIP) lub adres zamieszkania w przypadku zgłoszeń
indywidualnych

Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych. Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt
29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT: TAK ☐ NIE ☐
*Brak zaznaczenia równoważy się z deklaracją, iż szkolenie NIE jest finansowane ze środków publicznych.
W przypadku braku zaznaczenia, kwota zostanie powiększona o podatek VAT.

☐ wyrażam zgodę na przesłanie faktury
VAT drogą
e-mail:

elektroniczną

na

podany

telefon zgłaszającego:
e-mail (na który wyślemy dane dotyczące płatności

Imię i nazwisko
uczestnika

e-mail na który wyślemy
link do szkolenia

Koszt*
stanowisko

1.
2.

300 zł netto 1 osoba

3.

280 zł netto/os. – 3

4.

i więcej osób

5.
* W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia
będzie powiększona o 23% podatku VAT
** W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, prosimy o kontakt telefoniczny

Ogólne zasady uczestnictwa:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed wskazanym terminem zgłoszeń.
3. Płatność na podstawie faktury pro-forma, przed datą realizacji szkolenia.
1.
2.

___________________________
Podpis osoby uprawnionej do składania zamówień
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