REGULAMIN
KURSU pn. TRANSFUZJOLOGIA
dla LEKARZY
REALIZUJĄCYCH PROGRAM SPECJALIZACJI
w dziedzinie CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
Organizator kursu: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Warszawie
Wersja 6 z dnia 26.10.2018 r.
§1
Miejsce realizacji kursu: siedziba główna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
03-948 Warszawa, ul. Saska 63/75 (wejście od strony ul. A. Nobla 2), parter - sala konferencyjna lub inna wskazana
przez organizatora (informacja pisemna przy wejściu)
§2
Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26)
§3
Realizacja kursu obejmuje zakres transfuzjologii klinicznej:
▪ wykłady, ćwiczenia i demonstracja pracy realizowane w ciągu 2 dni (w tym test sprawdzający, omówienie wyników
testu, podsumowania kursu, dokonanie wpisów do kart szkolenia specjalizacyjnego)
Kurs realizowany jest na podstawie wymagań programu specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych, opublikowanego na
stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl
Czas realizacji - zg. z programem kursu, rozpoczęcie zajęć godz. 9.00
Liczebność grupy szkoleniowej: 20 - 30 osób
§4
Do udziału w kursie może przystąpić lekarz w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych realizujący
specjalizację na terenie województwa mazowieckiego
§5
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej w ramach specjalizacji z Chorób
Wewnętrznych realizowane jest w RCKIK w Warszawie nieodpłatnie
§6
Procedura zgłoszenia na kurs
WYŁĄCZNIE przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na kursy w ramach programu dydaktycznego zamieszczonego na
stronie CMKP.; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Informacje dotyczące terminów oraz możliwości zgłaszania udziału w kursie dostępne są na stronie internetowej CMKP,
harmonogram zamieszczony jest ponadto na stronie www.rckik-warszawa.com.pl
§7
Pakiet materiałów informacyjnych uczestnika kursu
W pierwszym dniu realizacji kursu (w czasie przeznaczonym na omówienie spraw administracyjnych) osoba przystępująca
do szkolenia otrzymuje materiały:
▪
▪
▪
▪
▪

skrypt szkoleniowy Materiały dydaktyczne RCKiK w Warszawie - zg. z dziedziną szkolenia
program kursu – do ogólnego wglądu na tablicy informacyjnej
listę obecności – celem złożenia (w każdym dniu szkolenia) podpisu potwierdzającego obecność
na wszystkich zajęciach (realizowanych zg. z programem szkolenia
Oświadczenie uczestnika szkolenia o zapoznaniu z informacjami zawartymi w Dokumentach Zintegrowanego
Systemu Zarządzania oraz z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i zasadami BHP - celem złożenia
podpisu potwierdzającego zapoznanie z informacjami zawartymi w powyższych dokumentach
w końcowym etapie szkolenia - Kartę oceny szkolenia dla lekarzy w ramach specjalizacji z Chorób
Wewnętrznych - analiza ankiet spełnia warunki stałego monitorowania oraz podnoszenia jakości usług
szkoleniowych świadczonych w RCKiK w Warszawie

§8
Warunki zaliczenia kursu:
▪ pozytywny wynik testu sprawdzającego poziom wiedzy zgodnie z programem szkolenia
▪ aktywny udział w zajęciach
▪ 100 % obecność na wszystkich zajęciach realizowanych zgodnie z programem kursu
Uczestnicy kursu spełniający powyższe wymagania - w drugim dniu szkolenia otrzymują w Karcie szkolenia specjalizacyjnego
wpis potwierdzający zaliczenie szkolenia
§9
Wykładowcy realizujący poszczególne treści programowe - na prośbę uczestników kursu udzielają dodatkowych wyjaśnień
dotyczących prezentowanego zakresu wiedzy, okazują pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
§ 10
Uwzględniając oczekiwania klientów oraz podejmując zadania mające na celu minimalizowanie szkodliwości naszego
działania względem środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zarówno pracowników jak również osób
przebywających na terenie RCKiK uprzejmie informujemy, iż w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie został opracowany i wdrożony do realizacji Zintegrowany System Zarządzania: Jakością, Środowiskiem i BHP
zgodny z wymogami norm – ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
Zakres funkcjonowania powyższych systemów wyznaczają standardy i wymagania zawarte w najważniejszych Dokumentach
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, do których m.in. należą:
➢ Polityka Jakości
➢ Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
➢ Polityka Środowiskowa
➢ Wykaz znaczących aspektów środowiskowych
➢ Zagrożenia środowiskowe
➢ Zagrożenia BHP
Informujemy o bezwzględnej konieczności przestrzegania zaleceń wynikających z treści powyższych dokumentów.
Brak respektowania wymagań systemowych skutkuje zagrożeniem środowiska, jak również zagrożeniem bezpieczeństwa
i higieny pracy. Wykazuje ponadto negatywny wpływ na jakość produkcji oraz poziom świadczonych usług.
Informacje nt. obowiązujących procedur i instrukcji przekazuje uczestnikom szkolenia Inspektor ds. BHP lub Sekretarz
szkolenia. Dokumenty związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania (tj. Polityki: Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy, Środowiskowa, a także wykaz aspektów środowiskowych, zagrożenia środowiskowe oraz zagrożenia BHP) - dostępne
są do ogólnego wglądu na sali wykładowej, ponadto w siedzibie głównej RCKIK w Warszawie.
UWAGA! Istnieje bezwzględny wymóg zapoznania uczestników szkolenia z w/w dokumentami
Informacje potwierdzające uzyskanie przez RCKiK w Warszawie: Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
Certyfikatu GMP, Certyfikatu CE mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej RCKiK w Warszawie:
www.rckik-warszawa.com.pl
§ 11
Klauzula informacyjna RODO
1.

2.
3.

4.

Administratorem danych podanych w związku z uczestnictwem lekarza w kursie w zakresie transfuzjologii krwi jest
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75, wpisane do Rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000125664, REGON: 000292646.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają
Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: abi@rckik-warszawa.com.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) organizacji i realizacji kursu zgodnie z regulaminem – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 27 ust. 1 pkt 14)
ustawy z dnia 22.08.1997 r o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2017, poz. 1371),
b) przeprowadzenia kursu w trybie przewidzianym rozporządzeniem ministra właściwego ds. zdrowia w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w tym wydania właściwych zaświadczeń ukończenia szkolenia – art. 6
ust. 1 lit. c) RODO,
c) po wyrażeniu dodatkowej zgody w celu kontaktu za pomocą nr telefonu lub adresu e-mail - art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
Administrator danych informuje, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Ministrowi właściwemu do spraw
zdrowia. Ponadto dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz
Administratora usługi: medyczne, informatyczne, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe, szkoleniowe.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt. W przypadku
przetwarzania danych na podstawie zgody, w szczególności w celach kontaktowych, odpowiednio do momentu
wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat.
6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym
prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej wynika z przepisów prawa tj. rozporządzeniem
ministra właściwego ds. zdrowia w sprawie specjalizacji lekarza i lekarza dentysty. Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na
podanie numeru telefonu czy adresu e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie
skutkowało odmową udziału w szkoleniu, lecz nie pozwoli na szybki kontakt lub otrzymanie dotyczącej Państwa
korespondencji.
10. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać
kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@rckik-warszawa.com.pl lub przesyłając
żądanie na adres siedziby.
5.

§ 12
Organizacją kursu dla lekarzy w ramach specjalizacji w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
zajmuje się Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń RCKiK w Warszawie, ul. Saska 63/75
I piętro, pokój 204,
tel. 22 514 60 31, e-mail:promocja@rckik-warszawa.com.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2018 r.

