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เรื่ อง

ขอความกรุ ณาประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้ นฟูวิชาการวิสญ
ั ญีวิทยาสําหรับวิสญ
ั ญีพยาบาล
ครั้งที่ 59
เรี ยน ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
สิ่ งที่ส่งมาด้วย กําหนดการและใบสมัคร

ด้วยราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ งประเทศไทย จะจัดการอบรมฟื้ นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา
สําหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังกําหนดการ
และใบสมัครเข้าร่ วมการอบรมฟื้ นฟูวิชาการวิสญ
ั ญีวิทยาสําหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 59 ที่แนบมา
ด้วยนี้
ในการอบรมครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ทางวิชาการด้านวิสัญญีวิทยาสําหรับ
วิสญ
ั ญีพยาบาลให้พฒั นาต่อเนื่อง โดยทางราชวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมจะได้รับความรู ้
ทางวิชาการที่ทนั สมัยและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานด้านวิสญ
ั ญีให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัย เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ได้จริ งอย่างสอดคล้องกับบริ บทความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล
จึงใคร่ ขอประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนให้วิสัญญีพยาบาลทุกท่าน ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันที่
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