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Szanowni Państwo,  
 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych rekomenduje projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka pt.: www.edukacjapacjenta.pl, który adresowany jest do pielęgniarek i położnych chcących 
poszerzać swoją wiedzę w następujących obszarach terapeutycznych: pediatria, neonatologia, 
diabetologia, ginekologia, dermatologia. 
 
Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu serwisu internetowego, jako „wirtualnego magazynu” 
materiałów edukacyjnych. Zainteresowane pielęgniarki i położne za pośrednictwem portalu mogą 
zapoznać się z dostępnymi na rynku materiałami edukacyjnymi, pomocami szkoleniowymi, wyrobami 
medycznymi czy próbkami produktów, porównać ich przydatność, a następne zamawiać je całkowicie 
bezpłatnie (dostawa również jest bezpłatna). Dzięki temu niezależnie od miejsca zamieszkania czy 
możliwości uczestniczenia w szkoleniach ma stały dostęp do wiedzy. 
 
Portal zachęca do opiniowania, porównywania między sobą dostępnych na rynku materiałów 
edukacyjnych i pomocy szkoleniowych, a wnioski i sugestie przekazywane są autorom materiałów w 
celu poprawy ich jakości. Najbardziej aktywni użytkownicy portalu otrzymują, co miesiąc nagrody. 
Traktowanie konsultantów (pielęgniarki i położne), jako profesjonalistów i partnerów relacji (a nie tylko 
biernych użytkowników produktów) jest istotną sprawą dla naszego środowiska zawodowego. 
 
Dodatkowe atuty portalu to: 
� Doradca Medyczny, który posiada wiedzę z różnych zakresów medycyny spełnia funkcję 24 h 

wsparcia pielęgniarki, położnej w edukacji, aktywnie zachęca użytkowników do zapoznania się  
z nowościami ze świata medycyny, oferując w prosty i szybki sposób dostęp do niej oraz utrwala 
wiedzę zdobytą na szkoleniach i konferencjach 

� Platforma e-learning – umożliwiająca korzystanie z oferty szkoleniowej z certyfikacją.  
 
Rejestracja i logowanie do portalu jest bardzo proste: 
1. Wystarczy wejść na stronę: www.edukacjapacjenta.pl 
2. Kliknąć napis: „jeśli nie posiadasz loginu i hasła zarejestruj się” 
3. Wypełnić formularz rejestracyjny 
4. Otrzymasz mail lub SMS z loginem i hasłem 
5. Zalogować się i korzystać z serwisu bez ograniczeń i BEZPŁATNIE 
 
Zachęcam Państwa do odwiedzenia portalu www.edukacjapacjenta.pl oraz aktywnego korzystania  
z jego zasobów. 
 
Z poważaniem 
 

Prezes 

 
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk  

 

 


