„Biuletyn” POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
PIELĘGNIAREK i PIELĘGNIARZY
PSYCHIATRYCZNYCH
(marzec 2013r.)

Zaproszenie
na Walne Zebranie Członków
Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
12 kwietnia 2013r. godz. 11.00,
sala konferencyjna
WZLP w Olsztynie ul. Wojska Polskiego 35
Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w szkoleniu,
a w programie między innymi następujące prezentacje:
1. Terapeutyczny Klub Pacjenta.
2. Zespół Leczenia Środowiskowego.
3. Ocena wiedzy pacjentów na temat chorób pasożytniczych skóry.
4. Wymogi kwalifikacyjne na pielęgniarskich stanowiskach pracy.
NA MAPIE >
http://mapa.targeo.pl/Wojewodzki_Zespol_Lecznictwa_Psychiatryczneg
o,miejsce_4408656

***
UWAGA KONKURS!!!
z pielęgniarstwa psychiatrycznego (i trochę ogólnego)
co kwartał,
z nagrodami,
tylko dla członków PSPiPP,
już wkrótce (26.04.13r.)
trafi do Waszych skrzynek mailowych

- życzymy powodzenia 

OGŁOSZENIA
1. Zarząd PSPiPP 15 marca 2013r. podjął uchwałę o organizacji ogólnopolskiej
dorocznej konferencji stowarzyszenia na jesieni 2013 roku. Dokładna data i
miejsce zostaną określone w późniejszym terminie. Obecnie zwracamy się do
członków, którzy chcieliby wziąć czynny udział w konferencji o zgłaszanie
propozycji tematów. Wstępne propozycje to: uzależnienia wśród osób z
zaburzeniami psychicznymi, psychogeriatria, rehabilitacja, prawa pacjenta,
problem agresji, ścisły dozór i obserwacja, varia.
2. Kolejne spotkanie pielęgniarek psychiatrycznych w Państw Grupy
Wyszehradzkiej zostało zaplanowane na 3-5 października 2013 r. w Pradze
(Czechy) – informacja pochodzi ze strony sekcji pielęgniarstwa
psychiatrycznego Republiki Czeskiej.
3. Przypominamy, iż każdy Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
opłacający regularnie składkę członkowską na rzecz samorządu, może ubiegać
się o dofinansowanie lub refundację kosztów uczestnictwa w konferencjach
(także zagranicznych), szkoleniach, sympozjach, zjazdach, itp. zgodnie z
regulaminem swojej izby okręgowej.
OIPIP Warszawa: http://www.woipip.pl/61
OIPIP Olsztyn: http://www.oipip.olsztyn.pl/140,regulamin-szkoleniowy
OIPIP Łódź: http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=szkolreg
4. Skarbnik PSPiPP przypomina o uregulowaniu zaległych składek
członkowskich za rok 2012r. Prosimy o wpłaty do 10 kwietnia 2013r.
Przypominamy, iż składkę można opłacać również w 2 ratach po 30 zł do
końca czerwca i grudnia każdego roku. Tym którzy już to uczynili serdecznie
dziękujemy 
Numer konta PSPiPP: PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553
Naszą stronę odwiedziło już prawie
10 000 osób z 48 krajów!
Zajrzyj i TY! http://www.pspipp.pl/
Zapraszamy do współredagowania
„newslettera” – pspipp.ngo@gmail.com
Jeśli wiecie o jakiej ciekawej konferencji
(także lokalnej), szkoleniu, warsztatach
albo już na takich byliście - napiszcie do nas.

Aktywność

Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
Kolejny numer IGIEŁEK
już do nabycia - szczegóły

XXIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
Pielęgniarstwo – mój zawód, moja odpowiedzialność
26 kwietnia 2013, Częstochowa

XXIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Pielęgniarek i Położnych
ZAKAŻENIA ODCEWNIKOWE – kontrola i zapobieganie
24 maja 2013, Poznań
XXV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
Zagrożenia pracy zawodowej a zdrowie pielęgniarki
07 czerwca 2013, Warszawa
XXVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa
Pielęgniarstwo – mój zawód, moja odpowiedzialność
13 września 2013, Sieradz

W ramach współpracy z FRPP pierwsza osoba, która zgłosi się do nas z chęcią
udziału w powyższych konferencjach skorzysta z promocyjnej
50% zniżki w opłacie.
Chętnych prosimy wcześniej o maila na adres pspipp.ngo@gmail.com

Nabór pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych

PRACA - Wielka Brytania
Poszukujemy doświadczonych pielęgniarek i pielęgniarzy psychiatrycznych do pracy głównie w
prywatnych placówkach naszych Klientów. Placówki wspierają m.in. osoby w podeszłym wieku
cierpiące na demencje, Alzheimera, osoby dorosłe z przewlekłymi schorzeniami
psychosomatycznymi i inne.
Wymagania:

Wykształcenie medyczne (licencjat lub magistrat)
Przynajmniej 12 miesięcy doświadczenia w zawodzie
Rejestracja w NMC (Nursing & Midwifery Council, UK) lub w trakcie rejestracji
Język angielski w stopniu B2 – średniozaawansowany.
Oferta:
Praca stała lub kontraktowa w prywatnych, prestiżowych placówkach
Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie + liczne dodatki
Ubezpieczenie zdrowotne oraz dodatek do składki emerytalnej
25-30 dni płatnego urlopu
Zakwaterowanie
Całkowite wsparcie pracodawcy w celu rozwoju zawodowego
Pokrycie kosztów przelotu/relokacji
Dla kandydatów posiadających ważny NMC PIN praca od zaraz.
Kandydatów prosimy o przesłanie CV wyłącznie w języku angielskim, w formacie WORD na adres mailowy, gdzie
również chętnie udzielimy więcej informacji na temat pracy, porad w sprawach rejestracji oraz wskazówek
dotyczących relokacji.

Edyta Whelton
Tel.: (+44) 7781 461 852
E-mail: edyta@neuprofessionals.com
Website www.neuprofessionals.com

