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Stanowisko PTP w sprawie dostępu do opatrunków
02.10.2012.

Stanow isko PTP w spraw ie dostępu osób dotkniętych problemem ran przew lekłych do opatrunków objętych refundacją.

Materiały Edukacyjne

Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie

Linki

24.09.2012.

Najnowsze

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w projekcie partnerskim w ramach projektu Leonardo da Vinci.

Szukaj
Tytuł projektu: Poprawa innowacyjności w edukacji i szkoleniach personelu medycznego w Europie
Partnerzy
Kontakt
eBiuletyn

Czas trw ania projektu: 1.08.2012 – 31.07.2014
Koordynatorem projektu jest Czeska firma LINET, która specjalizuje się w medycznych technologiach.

Innow acje

W projekcie uczestniczą: LINET – Czechy; Czeskie Tow arzystw o Pielęgniarskie; Szpital Uniw ersytecki Karolinska – Szw ecja; LINET – Francja; LINET – Szw ecja; Polskie Tow arzystw o
Pielęgniarskie oraz Ośrodek Kształcenia Podyplomow ego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszow ie.

Współpraca

W ramach projektu odbędzie się 5 spotkań w krajach partnerskich, których celem będzie w ypracow anie dokumentu na temat innow acji w zakresie kształcenia personelu
medycznego. Partnerzy projektu reprezentują zarów no instytucje kształcące pielęgniarki na poziomie dyplomow ym i podyplomow ym, instytucje zw iązane z rynkiem now ych
technologii medycznych, stow arzyszenia pielęgniarskie oraz przedstaw icieli pielęgniarek pracujących. Dobór partnerów pomoże określić niezbędne działania potrzebne do
identyfikacji i w prow adzenia innow acyjnych technologii do kształcenia zaw odow ego pielęgniarek.

POLSKA
ICN

Koordynatorem projektu z ramienia ZG PTP jest Beata Dobrow olska, PTP w projekcie reprezentuje rów nież Katarzyna Trzpiel z Oddziału Mazow ieckiego.
Zarząd Głów ny Polskiego Tow arzystw a Pielęgniarskiego
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Zarząd Głów ny Polskiego Tow arzystw a Pielęgniarskiego informuje o podjęciu w spółpracy z Fundacją Rozw oju Społeczeństw a Informacyjnego w ramach Programu Rozw oju Bibliotek
przy realizacji projektu „Edukacja zdrow otna w bibliotece – pielęgniarstw o dla społeczności lokalnej”. Celem projektu jest: upow szechnianie nieformalnej edukacji zdrow otnej –
realizow anej w ścisłej w spółpracy środow iska pielęgniarskiego i bibliotekarzy z bibliotek publicznych działających na obszarach w iejskich i w małych miastach w Polsce, na obszarze
w ojew ództw : łódzkiego, w armińsko – mazurskiego, lubelskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego oraz kujaw sko – pomorskiego. Rolę liderów w tym
projekcie podejmą lokalne centra liderów , w skład których w ejdą: bibliotekarz oraz pielęgniarka/pielęgniarz – profesjonalny edukator w zakresie zdrow ia. Atutem tego rozw iązania
jest w ykorzystanie dotychczasow ego potencjału bibliotek, jako neutralnego miejsce dostępu do informacji i w iedzy, w tym także miejsca spotkań i aktyw ności w ielu typów w tym
edukacji zdrow otnej. Zaangażow anie w projekt środow iska pielęgniarskiego pozw oli w ykorzystać dotychczas nader często niew ykorzystyw ane zasoby profesjonalnej w iedzy i
dośw iadczenia zaw odow ego z zakresu profilaktyki i promocji zdrow ia tej grupy zaw odow ej, a tym samym przyczyni się do podniesienia św iadomości zdrow otnej społeczności
lokalnej skupionej w okół bibliotek uczestniczących w projekcie.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,

Hasło
Letnia Szkoła dla Pielęgniarek 2012
Zapamiętać?
Zaloguj
Nie pamiętam hasła!
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Kontynuując 20- letnią tradycję organizow ania i prow adzenia przez Zarząd Głów ny
Polskiego Tow arzystw a Pielęgniarskiego – letniej szkoły dla pielęgniarek (
w arsztatów naukow ych) – podczas tegorocznych w akacji grupa pielęgniarek i
położnych z całej Polski zajęła się rozw ażaniami i dyskusją nad zagadnieniami
etycznymi: "Etyka w praktyce pielęgniarskiej cz. III" (prow adzący: mgr Krystyna
W olska – Lipiec).
W spółorganizatorem w arsztatów – była po raz trzeci Państw ow a W yższa Szkoła
Zaw odow a w Suw ałkach – zapew niając doskonałe w arunki do prow adzenia zajęć
dydaktycznych.Uczestnicy zamieszkali w Ośrodku Sportu i Rekreacji malow niczo
położonym nad Zalew em Arkadia. Poza zajęciami w arsztatow ymi w szyscy mieli
możliw ość dyskusji, w ymiany dośw iadczeń, integracji oraz zw iedzania miasta i okolic
– co zapew niali pracow nicy Instytutu Ochrony Zdrow ia PW SZ oraz członkow ie Koła
PTP w Suw ałkach.
Cała grupa bardzo w ysoko oceniła poziom merytoryczny i organizację w arsztatów
oraz deklarow ała chęć uczestniczenia w kolejnych – proponując poszerzenie
tematyki z zakresu etyki np. o bioetykę; pielęgniarstw o transkulturow e... oraz inne
zagadnienia : np. komunikację interpersonalną w zespole terapeutycznym;
naw iązanie w spółpracy z pielęgniarkami z zagranicy – ICN - poprzez w spółudział w
zajęciach językow ych.
Organizatorzy - dzięki szczególnemu zaangażow aniu - zapraszają w szystkie chętne pielęgniarki i położne na kolejne edycje w arsztatów – zapew niając w spaniałą atmosferę,
organizację i w ysoki poziom merytoryczny oraz oczekując propozycji interesujących środow isko tematów .
Marzec 2013r. Komunikat o kolejnej edycji w arsztatów na w w w .ptp.na1.pl .
W arsztaty to nauka, w ypoczynek, integracja.
Zapraszamy.
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Informacja prasowa [POBIERZ] Karta Zgłoszeniowa [POBIERZ]
Czytaj
prenumerata "Problemów Pielęgniarstwa"
03.07.2010.

ZAPRASZAMY DO PRENUMERATY NA 2012 r.
Pielęgniarstw o oparte na faktach. Najnow sze badania służące praktyce, projektow aniu, oraz prow adzeniu negocjacji...

Zachęcamy do prenumeraty, aby czasopismo mogło dalej służyć pielęgniarkom musi mieć odbiorców . Informacja o punktacji.
Już dziś najlepsze Pielęgniarskie Czasopismo Naukow e w Polsce może być Tw oje!!! strona w w w
Czytaj
«« start « poprz. 1 nast. » koniec »»
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