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W dniu 8 listopada 2019r. firma Qualymed zaprasza na stacjonarne szkolenie z zakresu
" OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA"
dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury z zakresu ochrony radiologicznej oraz personelu obsługującego aparaty do
densytometrii kości (tj. specjalność LST zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. - Dz. U. z 2017r. poz. 884)
Miejsce szkolenia: siedziba

Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie, ul. Jana Dekerta 2

Łączny koszt szkolenia wraz z opłatą egzaminacyjną wynosi 410 zł brutto.
W/w koszt obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, certyfikat, catering, obiad, egzamin - kwota opłaty egzaminacyjnej 140 zł
przekazywana przez Organizatora do Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zapisem Rozporządzenia MZ z dnia 18 lutego 2011r. rozdział 2, § 13, punkt 1.

WAŻNE: W związku z nowelizacją Ustawy Prawo Atomowe, która weszła w życie od dnia 23 września br. nastąpiła zmiana
przebiegu w/w szkoleń. Ze względu na brak aktów wykonawczych, planowane szkolenie w dniu 8 listopada realizowane będzie
wg dotychczasowego schematu tj. przeprowadzenie szkolenia wg programu zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. (Dz. U. z 2017r. poz. 884) i zakończenie egzaminem testowym, przeprowadzanym przez Komisję
powoływaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 900
Egzamin w dniu 08.11.2019r. – godzina rozpoczęcia uzależniona od komisji egzaminacyjnej.
W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o przesłanie formularza (wypełnienie online), który jest również wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu.
Ksero dowodu tożsamości prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu szkolenia.
WYPEŁNIONY FORMULARZ prosimy o przesłanie na adres e-mail: biuro@qualymed.pl lub nr fax 12 341 55 95 albo o wypełnienie na stronie www.qualymed.pl

Opłatę 410 zł z dopiskiem „szkolenie ORP LST (imię i nazwisko uczestnika)” proszę wpłacić do dnia 5 listopada na konto:
QualyMed R. Laska A. Lutak Sp. J. 31-117 Kraków; ul. Cybulskiego 8/7
Alior Bank S.A. 60249000050000450095263095

