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R E K L A M A

BEZPŁATNE SZKOLENIA
ciąg dalszy ze strony 4
3.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
4.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Podypl. P. i P. Sp. z o.o. w Rzeszowie
5.  Ochrona zdrowia dla pracujących dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Podypl. P. i P. Sp. z o.o. w Rzeszowie
Województwo śląskie:
1.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Vital-med Sp. z o.o.
2.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Vital-med Sp. z o.o.
3.  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Vital-med Sp. z o.o.
4.  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Vital-med Sp. z o.o.
5.  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
TALMED s.c.
6.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Vital-med Sp. z o.o.
7.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Vital-med Sp. z o.o.
8.  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Vital-med Sp. z o.o.
9.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Vital-med Sp. z o.o.
10.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Vital-med Sp. z o.o.
11.  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Vital-med Sp. z o.o.
Województwo świętokrzyskie:
1.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Ośrodek Kształcenia Kadr „HIPOKRATES” Joanna Strzałka
2.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Kadr „HIPOKRATES” Joanna Strzałka
3.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Kadr „HIPOKRATES” Joanna Strzałka
4.  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Kadr „HIPOKRATES” Joanna Strzałka
Województwo warmińsko-mazurskie:
1.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
2.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
3.  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Województwo wielkopolskie:
1.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu 
2.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
SERVMED
3.  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
SERVMED
4.  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
SERVMED
5.  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
6.  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
SERVMED
7.  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
SERVMED
Województwo zachodnio-pomorskie:
1.  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego P. i P. Sp. z o.o. w Rzeszowie
2.  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych
3.  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego P. i P. Sp. z o.o. w Rzeszowie
4.  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego P. i P. Sp. z o.o. w Rzeszowie

Od jesieni 2016 roku rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, finansowa-
ne ze  środków Unii Europejskiej w ramach programu “Kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek  i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-
-demograficznymi”. 

 Program zakłada wsparcie eduka-
cyjne dla pielęgniarek i położnych w 
formie kursów specjalistycznych oraz 
kwalifikacyjnych. Poniżej publikujemy 
wykaz kursów, które będą sfinansowane 
w ramach przedmiotowego programu: 
1) kurs specjalistyczny: Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept dla pielę-
gniarek i położnych, 2) kurs specjali-
styczny: Wywiad i badanie fizykalne 
dla pielęgniarek i położnych, 3) kurs 
specjalistyczny: Wykonanie i inter-
pretacja zapisu elektrokardiograficz-
nego, 4) kurs specjalistyczny: Opieka 
pielęgniarska nad chorymi dorosłymi 
w leczeniu systemowym nowotworów, 
5) kurs specjalistyczny: Rehabilita-
cja osób z przewlekłymi zaburzeniami 
psychicznymi, 6) kurs specjalistyczny: 
Wykonanie badania spirometrycznego, 
7) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniar-
stwo onkologiczne, 8) kurs kwalifika-
cyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne, 
9) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa geriatrycznego dla pie-
lęgniarek. 
 W ramach projektu pielęgniarka 
może wziąć udział w jednym kursie. 
Wyjątek stanowią kursy specjali-
styczne pozwalające pielęgniarkom i 
położnym na zdobycie dodatkowych 
uprawnień, tj. Ordynowanie leków i 
wypisywanie recept dla pielęgniarek i 
położnych oraz Wywiad i badanie fizy-
kalne dla pielęgniarek i położnych. 
 Ministerstwo zdrowia ogłosiło wy-
kaz 27 instytucji, które przeprowadzą 
powyższe szkolenia. Każda z tych 
instytucji zobowiązana jest do zorga-
nizowania co najmniej jednej edycji 
szkoleniowej w co najmniej 5 woje-
wództwach. Warto zwrócić uwagę, 
że poszczególni organizatorzy nadali 
swoim programom szkoleniowym od-
mienne tytuły. I tak na przykład Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. prof. Edwarda F. Szczepanika w 
Suwałkach, która będzie prowadziła 
szkolenia na terenie 5 województw 
(podlaskiego, warmińsko-mazurskie-
go, mazowieckiego, lubelskiego i po-
morskiego), nazwała swój program 
“Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i 
położnych w zakresie potrzeb epi-
demiologicznych i demograficznych 
kraju”. Uczelnia informuje, że projekt 
przewiduje wsparcie edukacyjne dla 
800 pielęgniarek i położnych w formie 
3 rodzajów kursów specjalistycznych 
oraz 1 kursu kwalifikacyjnego: 
1. Kurs specjalistyczny: Ordynowanie 
leków, wypisywanie recept dla pielę-
gniarek i położnych. Program obejmuje 
45 h teoretycznych (zasady stosowania 
terapii wybranymi produktami lecz-
niczymi, wyroby medyczne i środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, zasady i tryb wysta-

wiania recept, aspekty prawne i odpo-
wiedzialność zawodowa). Staż – 20 h 
zajęć praktycznych. 
2. Kurs specjalistyczny: Wywiad i 
badanie fizykalne dla pielęgniarek i 
położnych. Program obejmuje 75 h 
teoretycznych (badanie podmiotowe i  
przedmiotowe osoby dorosłej w zakre-
sie fizjologicznych funkcji narządów i 
układów - moduł podstawowy – 30 h, 
w zakresie zaburzonych funkcji narzą-
dów i układów - moduł specjalistyczny 
– 35 h, ocena stanu zdrowia pacjenta 
na podstawie wyników badania pod-
miotowego i przedmiotowego - moduł 
diagnostyczny - 10 h). Staż – 25 h zajęć 
praktycznych (oddział internistyczny – 
10 h, oddział neurologiczny – 5 h, od-
dział intensywnej opieki medycznej - 5 
h, oddział chirurgii – 5 h). 
3. Kurs specjalistyczny: Opieka pie-
lęgniarska nad chorym dorosłym w 
leczeniu systemowym nowotworów. 
Program obejmuje 35 h teoretycznych 
(podstawy leczenia farmakologicznego 
nowotworów złośliwych, podawanie 
leków przeciwnowotworowych, ob-
jawy uboczne systemowego leczenia 

przeciwnowotworowego, opieka nad 
pacjentem poddanym systemowemu 
leczeniu przeciwnowotworowemu). 
Staż – 35 h zajęć praktycznych - dla 
pielęgniarek: oddział chemioterapii lub 
oddział onkologii stacjonarnej (25 h) 
oraz oddział chemioterapii dziennej 
(ambulatorium) (10 h), dla położnych: 
oddział chemioterapii stacjonarnej 
(10 h), oddział ginekologii onkologicz-
nej (15 h) oraz oddział chemioterapii 
dziennej (ambulatorium) (10 h). 
4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa onkologicznego. Pro-
gram obejmuje 135 h teoretycznych 
(psychoonkologia w praktyce, profilak-
tyka i diagnostyka chorób nowotworo-
wych, pielęgnowanie i rehabilitacja 
chorego onkologicznie, pielęgnowanie 
dzieci z chorobą nowotworową, opieka 
paliatywna). Staż - zajęcia praktyczne 
105 h: oddział chemioterapii (21 h), 
oddział radioterapii (21 h), oddział chi-
rurgii onkologicznej (21 h), oddział on-
kologii i hematologii dziecięcej (21 h), 
hospicjum stacjonarne lub oddział 
opieki paliatywnej (21 h).

30 000 pielęgniarek i położnych odbędzie bezpłatne kursy
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