X KONGRES PIELĘGNIAREK POLSKICH

KOMUNIKAT I
Komitet Organizacyjny
X Kongresu Pielęgniarek Polskich

"Na czele zmian: budując zdrowsze narody"
ZAPRASZA
do uczestnictwa w Kongresie, który odbędzie się w dniach 13 - 15 maja 2010 r. , w Ciechanowie
Miejsce Kongresu Hala Widowiskowo-Sportowa ul. 17 Stycznia 60b
TEMATY sesji Kongresu:

1. Pielęgniarskie zasoby ludzkie i środowisko pracy (The nursing workforce and workplace)
2. Pandemie i klęski żywiołowe (Pandemics/disasters)
3. Etyka/prawa człowieka (Ethics/human rights)
4. Opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta (Clinical care and patient safety;
5. Edukacja pielęgniarska i środowisko nauczania (Nursing education and the learning environment)
6. Rzecznictwo, lobbing i przepisy prawne w pielęgniarstwie (Advocacy, lobbying and legislation)
7. Systemy opieki (Care systems)
8. Technologie, innowacje i informatyka (Technology, innovations and informatics)
9. Przywództwo – zarządzanie (Leadership – management)
10. Regulacje prawne (Regulation)
11. SESJA STUDENCKA

GOŚĆ SPECJALNY:
Kathleen Ann Long, RN, PhD, FAAN
Associate Provost, Office of Academic Affairs, Dean and Professor, College of Nursing University of
Florida
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
1. Finał Konkursu „Pielęgniarka Roku 2009”,
2. Centralne Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek 2010 , odbywające się pod hasłem

”Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu:
długoterminowej”

Są liderami opieki

3. Posiedzenie ZG PTP w dniu 13.05.2010 r.
4. Warsztaty edukacyjne:

PŁATNE
1) „Diagnoza pielęgniarska, działania pielęgniarskie z wykorzystaniem ICNP®” (2 h)
(ograniczona liczba miejsc) – opłata 200,00 zł (w cenie Katalog „Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych”
„Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej”)
2) „Publikowanie w czasopismach naukowych” - opłata 100,00 zł

Prosimy nie wnosić opłat za ww. warsztaty przed kwalifikacją. Osoby zakwalifikowane
otrzymają informację z prośbą o dokonanie wpłaty.
BEZPŁATNE
3) „Pielęgnacja chorego ze stomią”
4) „Kompresjoterapia i ocena wskaźnika Kostka-Ramię”
5) „Pielęgnacja ran”
6) „Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów”
5. Wycieczka do Opinogóry w dniu 14.05.2010 - zapisy w dniu 13.05.2010 r. w Biurze Kongresu
6. Uroczysta Kolacja w dniu 14.05.2009 r. – 100,00zł - wpłata razem z opłatą konferencyjną z
wyszczególnieniem „opłata konferencyjna + kolacja”

Rezerwacja Hoteli we własnym zakresie – wykaz Hoteli stanowi odrębny załącznik
SEKRETARIAT KONGRESU (zgłoszenia i wpłaty):

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Reymonta 8/12 , 01 – 842 Warszawa, tel. + 48 22 663 63 45; fax 22 398 18 51
Biuro: pn, wt, śr, czw., pt. 11.00 – 14.00; Sprawy finansowe: pn, śr, pt. 10.00 – 15.00;
ZGŁOSZENIA TYLKO DROGĄ POCZTOWĄ! Na adres PTP
KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:
- Dla członków PTP przy wpłacie do 30 marca 2010 r. wynosi 390 zł (opłacona składka za rok 2009 i 2010)
- Dla pozostałych uczestników 490 zł
- Po 30 marca 2010 r. koszt uczestnictwa wzrasta o 100 zł
- Studenci studiów pielęgniarskich nie posiadający prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 100 zł
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty. Zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą poczty
zwykłej.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa organizatorzy nie przewidują zwrotu kosztów
uczestnictwa.
Opłata konferencyjna obejmuje wyżywienie:
13.05.2010 r:: kolacja,
14.05.2010 r.: przerwy kawowe, obiad,
kolacja dodatkowo płatna (Zamek w Opinogórze)
15.05.2010 r.: przerwy kawowe, obiad.
Ponadto w pakiecie:
 uczestnictwo w uroczystości otwarcia X Kongresu i sesjach X Kongresu
 bezpłatny basen w Hotelu „Olimpijski” - na hasło „Kongres PP”,
 możliwość skorzystania z bezpłatnych warsztatów,
 bezpłatny numer „Problemów Pielęgniarstwa” dla każdego uczestnika, który wniósł pełną opłatę,
 dojazd autokarem z miejsca noclegu do miejsca X Kongresu
NUMER KONTA: Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

PKO BP S.A 11 1020 1156 0000 7202 0050 1601 z dopiskiem „X KONGRES”
WAŻNE TERMINY:
 opłata I termin – do 30.03.2010 r.
 opłata II termin do 30.04. 2010 r.
 13 – 15 maja 2010 r. - Termin Kongresu
 13 maja obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek
UCZESTNICTWO CZYNNE:




Opłata konferencyjna do 27.02.2010 r. do godz. 16.00
Informacja o przyjęciu pracy do druku do 30.03.2010 r.
Opłata za publikację w „Problemach Pielęgniarstwa” (1 publikacja 100,00zł) do 10.04.2010 r. na ww.
konto
KOMUNIKAT II, zawierający szczegółowe informacje organizacyjne zostanie przesłany osobom deklarującym udział w
Kongresie.
UWAGA !!! PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA, PODPISANIE IPRZESŁANIE POCZTĄ ZWYKŁĄ NA ADRES SEKRETARIATU
KONGRESU

