Włocławek, 10.03.2022r

Pani
Przewodnicząca
Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani

Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach działając na rzecz i dobro Koleżanek
Pielęgniarek i Położnych wzorem lat ubiegłych organizuje szkolenie. Tematykę szkolenia
przekazujemy Pani Przewodniczącej i prosimy o umieszczenie jej na stronie internetowej
Okręgowej Izby, za co z góry dziękujemy.

Z poważaniem
i koleżeńskim pozdrowieniem

§

AKADEMIA PRAWA

dla
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szkolenia o tematyce prawniczej dedykowane pielęgniarkom i położnym, ze szczególnym
uwzględnieniem tych pracujących z pacjentami małoletnimi w szpitalach, POZ-ach, ZOL-ach
dla małoletnich, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
organizator szkoleń: Fundacja Pracy i Ochrony Zdrowia ALMACH

fundacja.almach@gmail.com

miejsce szkoleń: Dom Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej Os. Obłaz Wyżny 318, 34-451 Tylmanowa

MODUŁY SZKOLENIOWE
ZGODA NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PACJENTOWI MAŁOLETNIEMU
Zajęcia dotyczą zasad reprezentacji pacjentów małoletnich podczas udzielania im świadczeń
zdrowotnych, w tym dzieci umieszczonych w ZOL-ach dla małoletnich i dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych.

ZASADA DOBRA DZIECKA w praktyce udzielania świadczeń zdrowotnych
Warsztaty udawadniają, że ZASADA DOBRA DZIECKA to nie slogan, ale skuteczne i praktyczne
narzędzie, które chroni i wspiera osoby pracujące z dziećmi, w tym pielęgniarki i położne.

WYNAGRODZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO PACJENTA MAŁOLETNIEGO
Zajęcia omawiają podstawy prawne, które pozwalają dochodzić wynagrodzenia za sprawowanie
opieki prawnej nad pacjentem małoletnim (np. w ZOL-ch dla małoletnich). Pokazane są, krok
po kroku, poszczególne etapy dochodzenia tych należności oraz rozwiązania, które pomagają
w praktyce otrzymać takie wynagrodzenie w wersji optymalnej.

MOBBING W SŁUŻBIE ZDROWIA - jak się przed nim bronić.
Szkolenie prezentuje całokształt problematyki związanej z mobbingiem, ze szczególnym
uwzględnieniem środków ochrony prawnej przysługujących pielęgniarkom i położnym.

UMOWA O PRACĘ CZY KONTRAKT ? - aspekty prawne różnych form wykonywania zawodu
przez pielęgniarki i położne
Celem szkolenia jest wskazanie różnic pomiędzy wykonywaniem zawodu przez pielęgniarki
i położne na podstawie umowy o pracę i kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem odmienności
co do zasad odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

wykładowca - radca prawny Jacek Cudny - praktyk z kilkudziesięcioletnim
doświadczeniem, między innymi w obsłudze podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych; wykładowca na szkoleniach
dla pielęgniarek i pracowników pieczy zastępczej; autor artykułów publikowanych
w czasopismach branżowych, takich jak "Analiza przypadków w pielęgniarstwie
i położnictwie", "Położna".

Druga część szkolenia: „Strategie dzieci i młodzieży w kontekście negatywnych stylów życia w
społeczeństwie konsumpcyjnym. „ - mgr Łukasz Szatkowski
Szkolenie odbędzie się w dniach 17-21 maja 2022r w Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej,
os. Obłaz Wyżny 318.
Cena szkolenia: 750 zł (w cenie wykłady, 4 noclegi, wyżywienie, rekreacja – spływ Dunajcem).
Szkolenie odbędzie się po zgłoszeniu 35-40 osób.
Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: fundacja.almach@gmail.com
w tytule wpisując „Szkolenie”, ilość osób, które przyjadą, ich imiona i nazwiska oraz numer
telefonu do osoby zgłaszającej.
Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia!

