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

POLSKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK i PIELĘGNIARZY
PSYCHIATRYCZNYCH
serdecznie zaprasza na doroczną konferencję,
która odbędzie się 16 października 2013r. w Warszawie
w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
przy Placu Bankowym 3/5 w godz. 9 – 15.00
Opłata dla członków PSPiPP, którzy na bieżąco opłacili składki członkowskie wynosi 30 zł
a dla pozostałych uczestników 60 zł. Wpłaty prosimy dokonywać na konto ogólne stowarzyszenia,
86 1020 1042 0000 8902 0264 1553 tytułem: konferencja, nazwisko i imię
Liczba miejsc ograniczona (100 osób) decyduje kolejność zgłoszeń i wpłaty na konto.
Rejestracja uczestników konferencji jedynie poprzez formularz rejestracyjny
na stronie www.pspipp.pl w zakładce konferencja.
FORMULARZ REJESTRACYJNY dostępny jedynie ON-LINE:
https://docs.google.com/forms/d/1gUb7XGDy3fPCcmrEv_kxFWOidryER2HLM0nnJUjQCaE/viewfor
m
Wszystkich zainteresowanych czynnym udziałem prosimy o nadsyłanie propozycji tematu oraz
streszczenia (konspektu) tematu do 30 lipca 2013r. na adres konferencja.pspipp@gmail.com

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
zaprasza do składania dokumentów
na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.
Termin wstępny rozpoczęcia specjalizacji: jesień 2013r.

POLECAMY:
 Video wywiad: Pielęgniarka to wyjątkowa postać dla pacjentów chorych psychicznie
Najwięcej zależy od pierwszego zetknięcia z pacjentem, dlatego pielęgniarka środowiskowa
jest tak ważna w leczeniu schizofrenii. O roli pielęgniarek wspierających chorych psychicznie
z Agnieszką Skowerską, rozmawia Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress.pl :
http://www.medexpress.pl/video/10436/10436/

DOBRA WIADOMOŚĆ:
Łatwiejsze leczenie schizofrenii : www.medexpress.pl - Jeden zastrzyk na miesiąc - tak proste może
stać się leczenie nawrotów schizofrenii dzięki nowej postaci aripiprazolu
http://www.medexpress.pl/swiat/latwiejsze-leczenie-schizofrenii/6125/

Czasopismo pielęgniarskie „IGIEŁKI” – polecamy!
– w każdym numerze ukazują się felietony dotyczące zdrowia psychicznego
lub naszego stowarzyszenia. Polecamy numer czerwcowy, w którym: relacja
ze spotkania członków PSPiPP w Olsztynie - „Pasjonaci pielęgniarstwa
psychiatrycznego” Anny Pietrzyk, kilka słów o oddziale dzieci i młodzieży
„Druga Mama” Doroty Dziedziula, artykuł o Zespole Szkół Specjalnych „W
bezpiecznej przestrzeni” Kazimierza Ewertowskiego oraz „Zagrożenia
cyberprzestrzeni” Anny Kamińskiej.

Konferencja czeskiej sekcji pielęgniarstwa psychiatrycznego
z międzynarodowym udziałem pielęgniarek z państw Grupy Wyszehradzkiej
odbędzie się 3 października 2013 w Pradze.
Więcej informacji na czeskiej stronie http://www.psychiatrickasekcecas.estranky.cz
tłumacz Google: http://translate.google.pl/translate
Przypominamy o możliwości starania się o refundację kosztów udziału w konferencjach,
w swoich okręgowych izbach pielęgniarskich.

Z listu do PSPiPP:
„Chciałabym pochwalić lubelską Izbę Pielęgniarek i Położnych
na stronie internetowej w czasopiśmie „Nasz Głos” str 20 http://www.oipip.lublin.pl/nasz_glos.html (do
zobaczenia w PDF) zaplanowano cykliczne artykuły propagujące psychiatrię środowiskowa. Polecam lekturę.
Wydaje mi się, że jest to pomysł do powielenia.” Agnieszka K
Serdecznie dziękujemy koleżance z woj. lubelskiego za informację, również polecamy i dołączamy się do
pochwał!

KONKURS WIEDZY dla członków PSPiPP
Nagroda książkowa w I konkursie wiedzy dla pielęgniarek
psychiatrycznych
trafiła w ręce Pani Krystyny G.
Serdecznie gratulujemy!
Wszystkim, którzy wzięli udział w teście - serdecznie dziękujemy :)
Naszej koleżance z Warszawy - Małgosi Mazur serdecznie dziękujemy
za wybór pytań do konkursu!

Jednocześnie przypominamy wszystkim chcącym wziąć udział
w II turze naszego konkursu o uregulowaniu zaległych składek.
Kolejne pytania wyślemy na skrzynki pocztowe naszych członków już w ostatnie dni
lipca. Tym razem na prawidłowe odpowiedzi będziemy czekać do 10 września 2013r.

OGŁOSZENIA:
Osoby chcące dołączyć do grona członków prosimy o wypełnienie
deklaracji członkowskiej i przesłanie skanu mailem (PSPiPP.ngo@gmail.com)
lub oryginału na adres: PSPiPP ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki

UWAGA: 1 lipca weszliśmy w 2-gie półrocze 2013r.
Wszystkich członków, którzy jeszcze tego nie uczynili, prosimy o uregulowanie
zaległych składek. (składka półroczna 2x30 zł lub składka roczna 60 zł)
Dla nowych członków: 5 zł x liczba pełnych miesięcy do końca roku
od dnia przesłania deklaracji.
Bardzo prosimy o dodawanie w tytule przelewu za jaki okres jest wpłacana składka
członkowska. np. Kowalska A. 1-6.2013, Kowalska A. 6-12.2013, Kowalska A. 2013r.

Ratujmy „Zielony Dół”
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller podjął decyzję o nieprzedłużaniu najmu ośrodka
dla psychicznie chorych w Woli Justowskiej.
Pensjonariusze muszą się wyprowadzić do końca września - informuje "Dziennik Polski"

Z WYPOWIEDZI DR CECHNICKIEGO
Zapraszamy do podpisywania petycji w obronie „Zielonego Dołu”
więcej na stronie: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=9713

ZAPRASZAMY DO POLUBIENIA NAS NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/PolskieStowarzyszenie-Piel%C4%99gniarek-i-Piel%C4%99gniarzy-Psychiatrycznych/144831568946642

Zapraszamy do współredagowania „biuletynu” – pspipp.ngo@gmail.com
Jeśli wiecie o jakiej ciekawej konferencji, szkoleniu, warsztatach albo już na takich byliście- napiszcie do
nas. Do współpracy zapraszamy również studentów i studentki pielęgniarstwa, koła naukowe,
i wszystkich, których pasją jest pielęgniarstwo psychiatryczne.

PRACA w Wielkiej Brytanii
www.neuprofessionals.com

Poszukiwane pielęgniarki i położne zainteresowane pracą w publicznych szpitalach (NHS) na terenie
południowej Anglii (Hampshire, Middlesex, Surrey). Jest to doskonała okazja by dołączyć do
zespołów NHS, rozwijać swoje umiejętności zawodowe i poszerzać możliwości kariery.
Pozycje dostępne w oddziałach:
• onkologii
• Intensywnej terapii
• oddziały ogólne dla dorosłych
• pogotowia ratunkowego A & E
• oddziały położniczy i noworodków
• sala operacyjna oraz anestezjologia
Wymagania:
Co najmniej 12 miesięcy stażu po ukończeniu studiów,
Rejestracja w NMC lub w trakcie rejestracji.
Język angielski na poziomie zaawansowanym (C1).
Oferta:
Bardzo atrakcyjny pakiet wynagrodzenia oraz relokacji (w tym pokryte koszta przelotu oraz
darmowe zakwaterowanie na 4 tygodnie)
37,5 godziny tygodniowo (pełen etat), praca stała
Wynagrodzenie w zależności od doświadczenia (Band 5 od £21,338 - £27,901 rocznie)
Min. 27 dni płatnego urlopu w ciągu roku
Możliwość przyłączenia się do NHS systemu emerytalnego
Liczne dodatki (szczegóły dostępne droga e-mailowa)
Kandydatów prosimy o przesłanie CV wyłącznie w języku angielskim na podany poniżej adres
e-mailowy, gdzie również chętnie udzielimy więcej informacji na temat pracy, porad w sprawach
rejestracji w NMC oraz wskazówek dotyczących relokacji.
Edyta Whelton
Tel.: (+44) 7781 461 852
E-mail: edyta@neuprofessionals.com
Website www.neuprofessionals.com

