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„Standard opieki okołoporodowej”
konferencja naukowo-szkoleniowa

OIPIP w Gorzowie Wielkopolskim, OIPIP w Zielonej Górze oraz Meducare 
mają zaszczyt zaprosić na konferencję
„Standard opieki okołoporodowej”,

która odbędzie się
9 października 2013 w Gorzowie Wielkopolskim, godz. 9.00-13.00

(Aula Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Myśliborska 30)
Konferencję objął patronatem Wojewoda Lubuski.

Szkolenie jest adresowane do pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPIP w Gorzowie  
Wielkopolskim,OIPIP w Zielonej Górze oraz do wszystkich zainteresowanych osób.

Tematy:
• prof. dr hab. Jana Skrzypczak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu), „Kierunki zapobiegania wewnątrzmacicznej śmierci płodu”
• mgr Leokadia Jędrzejewska (Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 

ginekologicznego i położniczego), „Standard opieki okołoporodowej”
• lek. med. Sławomir Gąsior, „Poród fizjologiczny w świetle nowego standardu”
• położna lic. Ilona Szot, położna Marżolena Kędra - Rakoczy, „Łagodzenie bólu 

porodowego w świetle doświadczeń położnych ze Specjalistycznego Szpitala 
Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu”

• „Profilaktyka zakażeń okołoporodowych”

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZRZESZONYCH W OIPIP 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORAZ OIPIP W ZIELONEJ GÓRZE.
Opłata dla pozostałych zainteresowanych osób wynosi 30 zł brutto.
Wpisowe na konferencję prosimy wpłacać na konto:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim
PKO BP SA 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249
tytułem: 9 października Gorzów Wielkopolski; [imię i nazwisko uczestnika]

Uczestnikom zapewniamy imienny certyfikat oraz przerwę kawową.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą formularza na stronie www.meducare.pl. Możliwe 
jest również zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną z podaniem następujących danych:
imię i nazwisko, dane do rachunku, telefon, adres email (opcjonalnie), zawód, miejsce pracy, 
przynależność do OIPIP, numer prawa wykonywania zawodu.
mail: konferencje@meducare.pl ; tel.: (71) 727 16 15

Zgłoszenie na konferencję jest równoznaczne z akceptacją dokumentacji konferencji (Regulaminu, Agendy i Informacji) oraz ze zgodą na 
przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez Interrete sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu danych osobowych zawartych w 
formularzu zgłoszeniowym w celu prawidłowego świadczenia usług w ramach oferty edukacyjnej Meducare, jak również na otrzymywanie 
korespondencji mailowej związanej z ofertą firmy Interrete sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

Liczba miejsc ograniczona!


