
Szanowni Państwo, 

 

Miło mi Państwa poinformować, iż rozpoczynamy kształcenie w ramach kursów specjalistycznych, 

szczególnie dedykowanych uczestnikom szkoleń specjalizacyjnych. 

Poniżej podajemy daty zaplanowanych zajęć teoretycznych: 

 

• Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, edycja XXXVII/N, Poznań 

o 28/10/2017 08.00-18.15 

o 17/11/2017 16.35-21.15 

o 01/12/2017 16.35-21.15 

o 03/12/2017 08.00-15.50 

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa, edycja XXXVII/ N, Poznań 

o 20/10/2017 15.00-18.15 

o 21/10/2017 08.00-14.15 

o 28/10/2017 08.00-19.00 

o 24/11/2017 15.00-21.15 

o 26/11/2017 08.00-17.25 

o 08/12/2017 15.00-19.40 

• Wywiad i badanie fizykalne, edycja IV/ Poznań 

o 14/10/2017 08.00-20.35 

o 29/10/2017 08.00-20.35 

o 25/11/2017 08.00-20.35 

o 02/12/2017 08.00-20.35 

o 03/12/2017 08.00-15.50 

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka, edycja VIII/ N, Poznań 

o 27/10/2017 15.00-19.40 

o 24/11/2017 15.00-19.40 

o 25/11/2017 08.00-19.00 

o 26/11/2017 08.00-19.00 

o 02/12/2017 08.00-19.00 

• Resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka, Gniezno, edycja VII 

o 15/10/2017 08.00-19.50 

o 29/10/2017 08.00-19.00 

o 18/11/2017 08.00-19.00 

o 19/11/2017 08.00 – 19.00 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie mailowo na adres: biuro@servmed.net, Państwa potwierdzeń 

uczestnictwa. 

 

Treść maila:  

Potwierdzam ……(nazwa kursu: np. EKG, RKO, BF), imię i nazwisko, numer telefonu 

Tak jestem zalogowany/a w systemie SMK 

 

 

UWAGA: warunkiem uczestnictwa w kursie jest zalogowanie się na platformie systemu 

monitorowania kształcenia.  

Status przy Państwa logowaniu powinien brzmieć: do weryfikacji (nie szkic) 

 

 

 

 

 

 

 



Na tydzień przed pierwszymi zajęciami bardzo proszę o dostarczenie następującej dokumentacji: 

 

Spis dokumentów zgłoszeniowych: 

• 2 zdjęcia  opisane na odwrocie, 

• ksero prawa wykonywania zawodu, 

• zaświadczenie z zakładu pracy: (wzory do pobrania ze strony) w przypadku specjalizacji o min 2 - 

letnim stażu pracy, 

• wniosek o przyjęcie na kurs specjalistyczny (do pobrania ze strony),  

• zobowiązanie finansowe (do pobrania ze strony). 

 

Wymagana jest pierwsza wpłata na 7 dni przed rozpoczęciem kształcenia  w wysokości 100 zł, na 

konto  
22 1090 1362 0000 0000 3611 4147 

( BZ WBK S.A. VI O/Poznań ) 

SERVMED 

ul. Złotowska 63a 

60-184 Poznań 

tytuł wpłaty: imię i nazwisko, np. EKG XXXIV 

 

 

Ponadto na przełomie października i listopada planujemy rozpoczęcie kolejnych kursów 

specjalistycznych: 

• Endoskopia, edycja VI, cena 750 zł 

• Leczenie ran dla położnych, edycja XI, cena 600 zł 

• Szczepienia dla pielęgniarek, edycja XVI, cena 390 zł 

 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie mailowo na adres: biuro@servmed.net, Państwa potwierdzeń 

chęci uczestnictwa. 

 

Treść maila:  

Potwierdzam ……(nazwa kursu: np. Endoskopia, Leczenie ran,…), imię i nazwisko, numer 

telefonu 

Tak jestem zalogowany/a w systemie SMK 

 

Po Państwa potwierdzeniu prześlemy program szczegółowy zjazdów. 
 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod tel., 61 67 91 891, 61 222 36 90 

w. 201, 501 23 26 23 - po godz. 19.00 

  

 Serdecznie zapraszamy, 

 

Z poważaniem, 

 

Prof. dr hab. Monika Dobska 

 


