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__________________________________________________________________
№ 210 від 12.03.2019 р.
Директорам
медичних коледжів
Київської області
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності
студентів медичних коледжів
Київської області
за спеціальністю 223 Медсестринство
спеціалізації «Сестринська справа» «ЕСКУЛАП»

З метою підвищення підготовки молодших медичних спеціалістів і престижу медичної
професії в Україні, сприяння широкому залученню обдарованої молоді до участі в
професійних конкурсах та відповідно до плану основних організаційних заходів МОЗ України
на 2019 рік і плану роботи Білоцерківського базового медичного коледжу на 2018-2019 н.р.
24.04.2019 року на базі Макарівського медичного коледжу буде проведено ІІ етап
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності студентів медичних коледжів за
спеціальністю 223 Медсестринство спеціалізації «Сестринська справа» «ЕСКУЛАП» (далі Конкурс).
Директорам медичних коледжів пропонується:
1.
Забезпечити участь представників медичних коледжів у Конкурсі.
2.
Направити відповідну заявку на участь у Конкурсі до 19.04.2018 року в оргкомітет
Конкурсу за факсом 04563-4-68-50 (можна електронною поштою) та в Макарівський
медичний коледж.
3.
Відрядити учасника та суддів Конкурсу з навчальних дисциплін «Основи
медсестринства»/«Медсестринство у внутрішній медицині», «Медсестринство в хірургії»,
«Медсестринство в педіатрії» в зазначений термін у м. Макарів КВНЗ КОР «Макарівський
медичний коледж». Витрати на відрядження віднести за місцем роботи та навчання осіб, які
відряджаються.
4.
Орієнтовний порядок проведення Конкурсу:
09.00 - 10.00 год. – заїзд і реєстрація учасників конкурсу.
10.00 - 12.30 год. – І тур конкурсу – /тестовий контроль знань/.
12.30 –13.00 год. – знайомство з кабінетами для проведення ІІ туру.
13.00 –16.00 год. – ІІ тур конкурсу – /демонстрація практичних навичок/.
16.00 – 16.30 год. – підбиття підсумків Конкурсу та від’їзд учасників Конкурсу.
5.
Конкурс буде проведено відповідно до Положення. Тестування здійснюватиметься
за тестовими питаннями банку тестових завдань «Крок М Сестринська справа» від 2017 р.
Центру тестування при МОЗ України.
Зверніть увагу!
Кількість практичних навичок і алгоритми їх виконання змінено.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 04563-4-68-50, 04563-4-68-44,
097 238 28 07.
Оргкомітет конкурсу

