
zapraszają do udziału w kursie e-learning

Next Medica Sp. z o.o

&

Akredytacja Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

tel. +48 665 285 300
e-mail: leczbol@nextmedica.pl www.LeczBól.pl

Posiadać komputer lub laptop, adres poczty e-mail, dostęp do sieci internet 
umożliwiający płynne odtwarzanie filmów online (minimum 1-3 Mbps)
Zoptymalizowaną przeglądarkę internetow do wersji: Firefox wersja 30+, 
Chrome wersja 40+, Internet Explorer wersja 10+
Zarejestrować się i zalogować na swoje konto w portalu www.LeczBól.pl 
W zakładce Kurs wybrać kurs „LeczBól.pl” wybrać opcję „Dalej” a następnie „Zakup”
i postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie wpisując kod w odpowiednie pole.
Dostęp do kursu ważny przez rok od daty rejestracji
Możliwość zdobycia przez lekarzy 8 punktów edukacyjnych
Możliwość wydruku materiałów oraz zadania pytań wykładowcom kursu 

Warunki dostępu:

Kod Promocyjny:

Organizator:

SZBOLLKAR4382

„Ostry ból pooperacyjny”

Portal wiedzy: Partner:

Aby uzyskać dostęp do kursu należy:

Poniższy kod promocyjny umożliwi bezpłatne korzystanie ze szkolenia

Rejestracja z tym kodem możliwa do ……………..

   Logo Szpitala

Szanowni Współpracownicy, Lekarze i Pielęgniarki,

Monitorowanie oraz leczenie bólu jest jednym z tych elementów jakości i bezpieczeństwa leczenia, którego ciągłe 
doskonalenie jest istotą naszego zawodu. 
Bez ustawicznego podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji nie można osiągnąć dobrego efektu terapeutycznego. 
Wszyscy przedstawiciele służb medycznych (lekarze, pielęgniarki) mają ustawowy obowiązek ciągłego 
kształcenia swoich umiejętności. Z kolei szpitale zobowiązane są do szkolenia personelu w ramach standardów 
akredytacyjnych. Aby sprostać tym wymaganiom wykupiliśmy i oddajemy do Państwa dyspozycji dostęp do kursu 
e-learning z zakresu leczenia bólu. 
 Nasz szpital stara się o uzyskanie certyfikatu „Szpital bez bólu”. Jednym z warunków jego otrzymania jest 
ukończenie przez lekarzy i pielęgniarki wyżej wymienionego szkolenia. Z tego powodu proszę o zalogowanie się na 
platformie e-learningowej, odbycie szkolenia i zdanie egzaminu on-line. 

Proszę o przedstawienie certyfikatu ukończenia kursu do dnia …… u Pana/Pani …………. pokój nr ….. 
lub mailem na adres ………………
Życzę pomyślnego zdania egzaminu.
………………….
Dyr  Medyczny/ Dyr Naczelny


