Szkolenie dla personelu pielęgniarskiego szpitala
„Asertywna realizacja zleceń lekarskich”
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia z dnia 29.07.2016 r. menedżerowie podmiotów
leczniczych są odpowiedzialni za przeszkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie zasad realizacji
zleceń lekarskich. Wytyczne Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa określają zakres
merytoryczny i tryb realizacji takiego szkolenia.

Szkolenia powinny być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2016 r.
Informację o przeprowadzeniu szkolenia, w tym o czasie jego trwania i liczbie uczestników,
podmiot leczniczy jest zobowiązany przekazać do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
pielęgniarstwa, nie później niż do 10 stycznia 2017 r.
Edumetriq Akademia Ochrony Zdrowia oferuje przeszkolenie pracowników szpitala (pielęgniarek,
położnych oraz lekarzy) z wykorzystaniem e-learningu, a dzięki temu:






Zapewnia 100%-tową zgodność programu szkolenia z wytycznymi Ministra Zdrowia i Konsultanta
Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
Zapewnia potwierdzenie udziału w szkoleniu (certyfikat dla uczestnika, raport imienny
dla kierownictwa)
Udostępnia możliwość realizacji liczby szkoleń w krótkim czasie – szkolenia są realizowane
za pośrednictwem internetu w dowolnym miejscu i czasie (czas szkolenia to ok. 2 godzin,
z możliwością osobnej realizacji poszczególnych lekcji)
Oferuje przystępną cenę szkolenia : 10-30 zł od osoby.

Zainteresowanym szpitalom umożliwiamy bezpłatny, próbny dostęp do szkolenia!

Opracowanie przez nas szkolenie jest w pełni zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia
i Konsultanta Krajowego, a jednocześnie uwzględnia realia pracy w szpitalu i stanowisko środowiska
pielęgniarskiego względem rozporządzenia MZ. Nasze szkolenie stanowi doskonały początek procesu
doskonalenia pracy zespołowej w szpitalu.
Coraz większa liczba pracowników ochrony zdrowia korzysta z e-szkoleń. Szkolenie Edumetriq można
zrealizować w ciągu ok. 2 godzin w dowolnym miejscu i czasie. Uwaga: e-szkolenie może być
realizowane w formie indywidualnej lub w kilkuosobowych grupach, pod przewodnictwem np.
pielęgniarki oddziałowej.
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Realizacja projektu Edumetriq w szpitalu przebiega w następujących etapach:
1. Szpital przekazuje Edumetriq informację o liczbie pracowników podlegających przeszkoleniu
oraz adres mailowy osoby upoważnionej do testowego, bezpłatnego uczestnictwa
w szkoleniu
2. Edumetriq udostępnia wskazanej osobie e-szkolenie a Szpitalowi kalkulację ceny realizacji
projektu dla wszystkich pracowników
3. Po zaakceptowaniu oferty przez Szpital, zostaje podpisana umowa a Edumetriq nadaje
pracownikom szpitala loginy i hasła do e-platformy
4. Pracownicy Szpitala korzystają ze szkolenia (na podstawie zarządzanie Dyrektora Szpitala), po
którego ukończeniu uzyskują certyfikaty, a Edumetriq informuje Szpital o przebiegu szkolenia
(raport okresowy)
5. 30 grudnia 2016 r. Edumetriq przekazuje Szpitalowi formalne potwierdzenie realizacji
szkolenia wraz z imienną listą uczestników.

Dlaczego warto skorzystać z oferty Edumetriq?





Szkolenie Edumetriq jest w 100% zgodne z wymaganiami MZ i potwierdzone stosownym
certyfikatem uczestnictwa (dla uczestnika i szpitala)
Edumetriq jest uznanym dostawcą szkoleń oraz wydawcą podręczników dla pielęgniarek
i położnych – z kursów i podręczników Edumetriq skorzystało w bieżącym roku ponad trzy
tysiące osób
Szkolenie Edumetriq umożliwia przeszkolenie całego personelu w krótkim czasie i przy
niewielkim koszcie.

Orientacyjny koszt przeszkolenia personelu szpitala w zakresie „Asertywna realizacja zleceń
lekarskich”:
Liczba uczestników

Koszt jednostkowy

Całkowity koszt szkolenia

100

30 zł /osobę

3.000 zł

500

15 zł /osobę

7.500 zł

1000

10 zł /osobę

10.000 zł

Przykład 1: Szpital zgłasza 80 pielęgniarek – koszt szkolenia wynosi 2.400 zł (30 zł/osobę)
Przykład 2: Szpital zgłasza 600 piel., położnych i lekarzy – koszt szkolenia to 8.400 zł (14 zł/osobę)
Dokładną wycenę otrzymasz po przekazaniu planowanej liczby uczestników.
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Program szkolenia „Asertywna realizacja zleceń lekarskich”











Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych
Zasady wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej
Dokumentacja medyczna – prawo pacjenta, obowiązek szpitala
Dokumentacja pielęgniarki i położnej
Historia choroby
Najważniejsze zasady dotyczące dokonywania wpisów
w dokumentacji
Wykonywanie zleceń lekarskich
Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego
Ordynowanie leków
Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki w sytuacji popełnienia błędu

Nie czekaj do końca roku, już dziś zarezerwuj nasze szkolenia dla swoich pracowników!
Wszystkie szpitale, które zdecydują się na podpisanie umowy do 30 października br., uzyskają
dodatkowo możliwość bezpłatnego przeszkolenia pracowników w zakresie (do wyboru):







Komunikacja i współpraca dla lekarzy i pielęgniarek
Wypalenie zawodowe i stres w pracy
Przeciwdziałanie i pielęgnacja odleżyn
Odpowiedzialność prawna w związku z udzielaniem świadczeń medycznych
Odpowiedzialność cywilna związana z błędem medycznym
Dokumentacja medyczna
lub inne ze szkoleń dostępnych na stronie www.Edumetriq.pl

Jak szybko i sprawnie spełnić zalecenia Ministerstwa Zdrowia odnośnie przeszkolenia
pielęgniarek?
1. Skontaktuj się z Edumetriq – kontakt@edumetriq.pl, tel. 698 101 798
2. Uzyskaj bezpłatny dostęp dla osoby upoważnionej do oceny szkolenia „Asertywna realizacja
zleceń lekarskich”
3. Przygotuj listę adresów e-mailowych pracowników i zapewnij ich udział w szkoleniu poprzez
odpowiednie zarządzenie dyrektora placówki
4. Monitoruj postępy procesu szkolenia dzięki raportom Edumetriq i obierz certyfikat!
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