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Czasopismo

Szanow ni Państw o,
Kolejne, niezw ykle w ażne w ydarzenie naukow e jakim była III Ogólnopolska Konferencja pod hasłem „Od nauki do zintegrow anej praktyki” zapisało się już w
historii Polskiego Tow arzystw a Pielęgniarstw a Angiologicznego.
Komitet Organizacyjny oraz Komitet Naukow y III Ogólnopolskiej Konferencji Naukow o-Szkoleniow ej PTPA w yraża szczególną w dzięczność za udział w
konferencji w szystkim gościom i uczestnikom. Prelegentom gratulujemy bardzo ciekaw ych w ystąpień. Serdeczne podziękow ania kierujemy rów nież do
sponsorów i firm biorących udział w konferencji za w sparcie tego przedsięw zięcia.
Mamy nadzieję, że atmosfera jaka panow ała podczas obrad inspirow ała do przemyśleń, sprzyjała dzieleniu się dośw iadczeniami, a pobyt w Bydgoszczy
pozostaw ił w Państw a pamięci w iele miłych w spomnień.
Będziemy ogromnie zaszczyceni jeżeli zechcecie Państw o być naszymi gośćmi znów za dw a lata.
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Z w yrazami szacunku
Komitet Organizacyjny i Komitet Naukow y III Konferencji PTPA
Streszczenia z III Konferencji zostały opublikow ane w PChiA 2/2012, w ięcej informacji oraz streszczenie znajdą Państw o tutaj.
Czytaj dalej

III Konferencja
pon., 05/07/2012 - 22:59 — Administrator

Szanow ni Państw o
Bardzo cieszy nas szczególne zainteresow anie z Państw a strony III. już Konferencją Polskiego Tow arzystw a Pielęgniarstw a Angiologicznego.
Jednak jesteśmy zmuszeni zakończyć rejestrację osób chętnych do udziału w Konferencji z pow odu w yczerpania limitu miejsc.
Przepraszamy
Jednocześnie przypominamy, że do konferencji pozostało:
Już czas
Czytaj dalej

Warsztaty
pon., 05/07/2012 - 22:56 — Administrator

W piątek, 18 maja w godzinach 11.15 - 13.00 realizow ane będą w arsztaty:
WSKAŹNIK KOSTKA-RAMIĘ
W arsztaty poprow adzą:
Paulina Mościcka
Łukasz W oda
Elżbieta Hancke
Maria T. Szew czyk
Osoby zainteresow ane udziałem w w arsztatach prosimy o w pisanie się na listę uczestników podczas czynności rejestracyjnych w Biurze Konferencji.
W w arsztatach może uczestniczyć tylko 30 osób.
Czytaj dalej

Program III konferencji
pon., 04/30/2012 - 22:18 — Administrator

Szanow ni Państw o
Bardzo serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresow anie uczestnictw em w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukow o-Szkoleniow ej PTPA
Z przyjemnością prezentujemy szczegółow y program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukow o-Szkoleniow ej PTPA
Szczegółow y program konferencji
-- Komitet Organizacyjny
Czytaj dalej

O nadchodzącej konferencji
czw., 04/19/2012 - 20:19 — Administrator

Do rozpoczęcia konferencji pozostało
Już czas
Czytaj dalej

Błąd w zgłoszeniach nowych członków
śr., 04/11/2012 - 11:54 — Administrator

Z przykrością musimy ogłosić, że czasow o w yłączony będzie formularz rejestracji now ego członka PTPA. Jest to spow odow ane brakiem w yśw ietlania pola
adresu e-mail. W ciągu kilku następnych dni zostanie to napraw ione.
Dziękujemy za zgłoszenie tego błędu poprzez formularz kontaktow y.
Z dniem 16.04.2012r. w raca pow yższy formularz, w pełni spraw ny. Za pow stałą niedogodność przepraszamy.
Czytaj dalej

Wesołych świąt
czw., 04/05/2012 - 23:37 — Administrator

W szystkim członkom i sympatykom Polskiego Tow arzystw a Pielęgniarstw a Angiologicznego składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Św iąt
W ielkanocnych. Dużo radości, miłości, zdrow ia, ciepła rodzinnego, kolorow ych pisanek i w ypoczynku.
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Aktualizacja witryny
czw., 02/23/2012 - 15:23 — Administrator

Z w ielką radością informujemy, że strona w ostatnich dniach przeszła gruntow ną renow ację. Przy zachow aniu starej szaty graficznej, do której Państw o
przyzw yczailiście się, została zmieniona cała struktura odnośników i uspraw niona naw igacja. Został usunięty rów nież moduł "W ydrukuj ten artykuł" oraz "w yślij
znajomemu". W rócą one niebaw em. Za w szelkie trudności przepraszamy.
-- Administrator
Niestety, przyw rócenie modułów "w ydrukuj ten artykuł" oraz "w yślij znajomemu" jest na chw ilę obecną niemożliw e.
Czytaj dalej

II komunikat dot. III konferencji PTPA
pon., 02/20/2012 - 23:24 — Administrator

Formularz zgłoszeniow y oraz w szystkie niezbędne informacje znajdziecie Państw o w tym pliku:
II komunikat dot. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukow o-Szkoleniow ej Polskiego Tow arzystw a Pielęgniarstw a Angiologicznego (DOC)
lub
II komunikat dot. III Ogólnopolskiej Konferencji Naukow o-Szkoleniow ej Polskiego Tow arzystw a Pielęgniarstw a Angiologicznego (PDF)
Czytaj dalej

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego
pon., 02/13/2012 - 22:36 — Administrator

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego
17-18 maja 2012 r.
Szanow ni Państw o!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność, już po raz trzeci, zaprosić Państw a do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukow o-Szkoleniow ej
Polskiego Tow arzystw a Pielęgniarstw a Angiologicznego.
W szystkie niezbędne informacje znajdziecie Państw o w tym pliku: PDF .
Czytaj dalej
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