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68,7 milionów złotych na bezpłatne
szkolenia dla pielęgniarek i położnych
W poprzednich numerach miesięcznika „Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych” informowaliśmy, że w roku 2016 rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, finansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach programu “Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Teraz, w związku z zakończeniem przez Ministerstwo Zdrowia postępowania konkursowego, mającego na celu wyłonienie organizatorów powyższych szkoleń, przekazujemy czytelnikom bardziej konkretne
informacje.
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wypisywanie recept dla pielęgniarek i Dobra informacja jest taka, że w ra- - 7 kursów x 25 osób = 175 osób
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Założenia programu były takie, że dróży może nastąpić wyłącznie wte- Wykonanie i interpretacja zapisu wanie leków, dlatego ogólna liczba czy 2280 osób, co stanowi ponad 56%
uczestników projektu wynosi 4030 ogółu osób objętych projektem.
przynajmniej 40% uczestników szko- dy, gdy miejsce odbywania kursów elektrokardiograficznego (EKG)
osób.
Mariusz Mielcarek
leń (czyli ponad 4000 osób) ukończy znajduje się poza miejscem zamiesz- - 13 kursów x 25 osób = 325 osób

kurs specjalistyczny Ordynowanie
leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.
W dniu 4 kwietnia 2016 roku ministerstwo zdrowia ogłosiło wykaz
27 instytucji, które przeprowadzą powyższe szkolenia. Obok publikujemy
wykaz wraz z podaniem wysokości
przyznanych środków finansowych
dla konkretnych organizatorów szkoleń. Warto tutaj podkreślić, że każdy
podmiot zamieszczony w wykazie
zobowiązany jest do zorganizowania
co najmniej jednej edycji szkoleniowej w co najmniej 5 województwach.
Warto zwrócić uwagę, że poszczegól-

kania uczestnika; zwrotowi nie będą
podlegały koszty dojazdu w obrębie
jednej miejscowości,
- zakwaterowanie uczestników - w
uzasadnionych przypadkach, gdy
dojazd na kurs i powrót do miejsca
zamieszkania po zajęciach byłby
niemożliwy tego samego dnia, zapewnia się uczestnikom możliwość
zakwaterowania; zwrot kosztów zakwaterowania przysługuje wyłącznie
w przypadku, gdy miejsce odbywania
szkolenia znajduje się poza miejscem
zamieszkania uczestnika,
- materiały dydaktyczne - zapewnia
się pomoce dydaktyczne w postaci

Wykonanie badania spirometrycznego - 12 kursów x 25 osób = 300 osób
Rehabilitacja osób z przewlekłymi
zaburzeniami psychicznymi
- 6 kursów x 25 osób = 150 osób
Opieka pielęgniarska nad chorymi
dorosłymi w leczeniu systemowym
nowotworów
- 13 kursów x 25 osób = 325 osób
Wywiad i badanie fizykalne
- 27 kursów x 25 osób = 675 osób
Ordynowanie leków i wypisywanie
recept dla pielęgniarek i położnych
(licencjat)
- 38 kursów x 30 osób = 1140 osób
Ordynowanie leków i wypisywanie
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