Zapraszamy na szkolenie pt.:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
termin: Warszawa 19 kwiecień 2018
Szanowni Państwo,
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę BioMaxima S.A.
Centrum Mikrobiologii .
Niniejsze szkolenie będzie obejmować swoim zakresem poniższe tematy:

1. Kto i w jakim zakresie zobowiązany jest do realizacji wytycznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Zmiany w zakresach monitoringów jakości wody, wartościach dopuszczalnych oraz charakterystyce
metod badawczych.
3. Jakie korzyści wnosi identyfikacja zagrożeń oraz analiza ryzyka.
4. Postępowanie w sytuacji wystąpienia przekroczeń wartości parametrycznych.
5. Zmiany w metodykach znormalizowanych dotyczących badań mikrobiologicznych wody w obszarze
prawnie regulowanym.
6. Aspekty mikrobiologiczne w nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Wykładowcy :
dr inż. Joanna Tabara – auditor techniczny w obszarze pobierania próbek i badań wody oraz ścieków,
kierownik laboratorium badawczego i kierownik ds. jakości z wieloletnim doświadczeniem, pełnomocnik
zarządu ds. systemów zarządzania, wykładowca/trener w obszarze systemu zarządzania opartego na
normie ISO 17025, autorka publikacji w tematyce potwierdzania metod badawczych, szacowania
niepewności, kontroli jakości badań, nadzoru nad wyposażeniem, kompetencji personelu laboratorium,
pasjonatka zagadnień związanych z akredytacją, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania
zgodnego z normą ISO 17025.
dr Renata Matuszewska – dr nauk medycznych, mikrobiolog, pracownik NIZP-PZH; członek Polskiego
Towarzystwa Mikrobiologów i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, auditor PCA obszaru badań
mikrobiologicznych; zajmuje się problematyką związaną z izolacją i oznaczaniem bakterii wskaźnikowych
i chorobotwórczych występujących w środowisku wodnym, tematyką zapewnienia jakości badań
laboratoryjnych oraz szkoleniem kadr stacji sanitarno-epidemiologicznych i ochrony środowiska; autorka
i współautorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich

Termin i miejsce szkolenia: 19 kwiecień 2018 w hotelu Novotel Warszawa Lotnisko ul. 1 Sierpnia 1 (róg
Żwirki i Wigury i 1 Sierpnia), 02-134 w Warszawie
Materiały szkoleniowe: Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe – także w wersji elektronicznej (po
szkoleniu - drogą mailową).
Koszt uczestnictwa
Koszt uczestnictwa wynosi 680,00 zł netto i obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenia
uczestnictwa, a także obiad i przerwy kawowe . Zgłoszenia wysłane do dnia 06 marca 2018r zostaną
premiowane 10 % zniżką.

Z racji ograniczonej liczby miejsc prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00.
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu oraz informacje nt. sposobu płatności prześlemy do dnia 07
kwietnia 2018 r

Serdecznie zapraszamy
Dział Handlowy Centrum Mikrobiologii
*jeśli szkolenie jest opłacane ze środków publicznych i zostanie to potwierdzone odpowiednim
oświadczeniem to wówczas stosowana będzie zwolniona stawka VAT

