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NALENIE ZAWODOWE
Szkolenia zawodowe

Jak się dostać na dofinansowaną specjalizację?
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu specjalizacyjnym dla pielęgniarek i położnych to
spory wydatek - od ponad 4 do 6 tys. złotych. W jaki sposób można znacznie zmniejszyć
powyższe koszty? Odpowiedź jest prosta: „załapać się” na specjalizację dofinansowaną
ze środków publicznych. Natomiast odpowiedź na pytanie: jak się na taką specjalizację
dostać? - wcale nie jest łatwa.
Obecnie w Polsce jest około 250 cjalizację. Warto mieć świadomość, miejsca szkoleniowe. Praktycznie pod
podmiotów uprawnionych do prowa- jak przebiega przetarg rozpisany w koniec roku ... Natomiast np. w 2014
dzenia kształcenia podyplomowego celu rozdysponowania środków finan- roku przetarg ogłoszono 18 lipca, a
pielęgniarek i położnych - od uni- sowych na specjalizacje. Na przykład jego wyniki - dopiero 27 paździerwersytetów medycznych po ośrodki w roku 2009 wynik przetargu ogłoszo- nika. Zobaczymy, jak będzie w 2016
szkoleniowe prowadzone przez oso- no 21 maja. I do tego rozdysponowano roku. Jakie będą warunki odbywania
by fizyczne. Należy podkreślić, że o nie wszystkie miejsca szkoleniowe! dofinansowanej specjalizacji? Kiedy
środki finansowe na dofinansowane Bowiem nie na wszystkie dziedzi- rozpoczną się szkolenia? Kiedy bęspecjalizacje ubiegają się nie poszcze- ny specjalizacji, które ministerstwo dzie można składać wnioski do kongólne pielęgniarki i położne, lecz orga- zdrowia zamierzało dofinansować w kretnych organizatorów dofinansowanizatorzy kształcenia podyplomowego 2009 roku w danym województwie, nych specjalizacji? O tych wszystkich
pielęgniarek i położnych. Pielęgniar- byli organizatorzy, którzy chcieliby je aspektach przedmiotowego zagadnieka lub położna musi „tylko” złożyć prowadzić. Te i inne „proceduralne” nia będziemy informować na bieżąco
wniosek do odpowiedniego ośrodka wymogi spowodowały, że potrzebne na Portalu Pielęgniarek i Położnych
szkoleniowego, czyli takiego, który okazało się ogłoszenie kolejnego prze- www.pielegniarki.info.pl
(mm)
będzie prowadził dofinansowaną spe- targu, aby rozdysponować pozostałe
Ogłoszono harmonogram

Bezpłatne szkolenia

W poprzednim numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych informowaliśmy, że w 2016 roku 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 dużym zainteresowaniem powyższymi szkoleniami, przekazujemy kolejne informacje.
Tak jak informowaliśmy, program ficznego,
W ramach projektu pielęgniarka
przewiduje wsparcie edukacyjne dla 4) kurs specjalistyczny: Opieka pie- może wziąć udział w jednym kursie.
10 000 pielęgniarek i położnych w lęgniarska nad chorymi dorosłymi w Wyjątek stanowią kursy specjaliformie kursów specjalistycznych oraz leczeniu systemowym nowotworów,
styczne pozwalające pielęgniarkom i
kwalifikacyjnych. Poniżej publikuje- 5) kurs specjalistyczny: Rehabilitacja położnym na zdobycie dodatkowych
my wykaz kursów, które mogą zostać osób z przewlekłymi zaburzeniami uprawnień, tj. Ordynowanie leków i
sfinansowane w ramach przedmioto- psychicznymi,
wypisywanie recept dla pielęgniarek i
wego programu:
6) kurs specjalistyczny: Wykonanie położnych oraz Wywiad i badanie fi1) kurs specjalistyczny: Ordynowanie badania spirometrycznego,
zykalne dla pielęgniarek i położnych.
leków i wypisywanie recept dla pielę- 7) kurs kwalifikacyjny: PielęgniarZakłada się, że przynajmniej 40%
gniarek i położnych,
stwo onkologiczne,
uczestników programu (czyli ponad
2) kurs specjalistyczny: Wywiad i ba- 8) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniar- 4000 osób) ukończy kurs specjalidanie fizykalne dla pielęgniarek i po- stwo psychiatryczne,
styczny Ordynowanie leków i wypisyłożnych,
9) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie wanie recept dla pielęgniarek i położ3) kurs specjalistyczny: Wykonanie i pielęgniarstwa geriatrycznego dla pie- nych.
interpretacja zapisu elektrokardiogra- lęgniarek.
20 grudnia 2015 roku Ministerstwo
zdrowia
przedstawiło harmonogram
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przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w
ramach programu „Wiedza, Edukacja,
Rozwój”. Zaprezentowany harmonogram:
1. Weryfikacja braków formalnych
lub oczywistych omyłek - do 23 grudnia 2015
2. Publikacja listy wniosków skierowanych do oceny formalno-merytorycznej - 29 grudnia 2015
3. Ocena formalno-merytoryczna - 29
lutego 2016
Zakłada się, że pierwsze szkolenia
rozpoczną się w kwietniu 2016 roku.
Kolejne informacje w tej sprawie
będziemy publikować na Portalu Pielęgniarek i Położnych – www. pieul. Pomorska 83/85
legniarki.info.pl oraz w kolejnych
wydaniach Ogólnopolskiej Gazety
Pielęgniarek i Położnych.

Łódź

tel. 42 630 95 59, 784 009 277 erudio.lodz@gmail.com

(mm)

Minister zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 roku podpisał nowe programy specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Poniżej publikujemy „wykaz
świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona
pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w
dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.”

7. Przygotowanie chorego do zabiegu
endoskopowego w trybie planowym i
pilnym.
8. Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych.
9. Leczenie odleżyn do III° włącznie.
10. Wykonanie badania fizykalnego
umożliwiającego wczesne wykrycie
chorób gruczołu piersiowego.
11. Przygotowanie pacjenta do badań
diagnostycznych wykonywanych w
schorzeniach: układu pokarmowego,
gruczołów wydzielania wewnętrznego, gruczołu piersiowego, naczyń tętniczych i żylnych, układu moczowego
12. Przygotowanie pacjenta z obrażeniami ciała do badań diagnostycznych.
13. Interpretowanie
podstawowych
wyników badań laboratoryjnych.
14. Pielęgnowanie i edukowanie chorego ze stomią jelitową.
15. Zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym.
16. Edukowanie w zakresie profilaktyki i wczesnego rozpoznawania schorzeń: układu pokarmowego, gruczołów
wydzielania wewnętrznego, gruczołu
piersiowego, naczyń tętniczych i żylnych, układu moczowego.
17. Wstępna ocena ciężkości urazu.
18. Ocena stanu świadomości pacjenta.
19. Monitorowanie bólu u chorych.
20. Podejmowanie działań zapobiegających powikłaniom u pacjentów z
obrażeniami ciała leczonych chirurgicznie.
21. Edukowanie pacjenta w zakresie
obserwacji kończyny w opatrunku gipsowym.
22. Zastosowanie
unieruchomienia
przy złamaniach kości lub zwichnięciu.
23. Przygotowanie pacjentów do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach
domowych.
24. Badanie tętna na kończynach.
25. Pielęgnowanie kikuta kończyny po
amputacji.
26. Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn oraz usunięcie
założonego cewnika.
27. Jednorazowe i stałe płukanie pęcherza moczowego.
28. Założenie/wymiana cewnika do cystostomii.
29. Podejmowania działań zapobiegających zakażeniom u pacjentów z założonym cewnikiem Foley’a, cewnikiem
JJ, cewnikiem założonym nadłonowo,
dwubieżnym oraz podczas stałego płukania pęcherza.
30. Prowadzenie instruktażu w zakresie treningu pęcherza moczowego u
chorych z problemem nietrzymania
moczu.
31. Pielęgnowanie i edukowanie chorego z urostomią.
32. Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i podjęcia decyzji
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o prowadzeniu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
33. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń.
34. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji
krążeniowooddechowej u dorosłych i
dzieci zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC.
35. Bezprzyrządowe
przywracanie
drożności dróg oddechowych.
36. Przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem: rurki ustno-gardłowej, rurki
nosowo-gardłowej, maski krtaniowej,
rurki krtaniowej.
37. Wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej w
nagłym zatrzymaniu krążenia przez
usta lub przez nos bez użycia środków
zwiotczających mięśnie.
38. Odsysanie dróg oddechowych metodą otwartą i zamkniętą.
39. Stosowanie tlenoterapii biernej.
40. Stosowanie wspomagania oddechu
za pomocą worka samorozprężalnego.
41. Stosowanie tlenoterapii czynnej
przy użyciu maski twarzowej, worka
samorozprężalnego z zastawką jednokierunkową lub z użyciem respiratora.
42. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
43. Wykonanie defibrylacji ręcznej na
podstawie EKG.
44. Wykonanie badania elektrokardiograficznego.
45. Monitorowanie czynności układu
oddechowego.
46. Monitorowanie czynności układu
krążenia metodami nieinwazyjnymi.
47. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych, dolnych, żyły
szyjnej zewnętrznej.
48. Podawanie leków drogą dożylną,
domięśniową, podskórną dotchawiczą,
doustną i wziewną przy użyciu gotowego zestawu.
49. Oznaczanie poziomu parametrów
krytycznych z użyciem dostępnego
sprzętu, w tym: stężenia glukozy w
surowicy krwi, stężenia elektrolitów
w surowicy krwi, gazometrii krwi włośniczkowej.
50. Opatrywanie ran.
51. Tamowanie krwotoków.
52. Unieruchomienie kręgosłupa w sytuacji podejrzenia złamania, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
53. Odebranie porodu w warunkach
pozaszpitalnych.
54. Prowadzenie segregacji medycznej.
55. Podejmowanie działań zabezpieczających celem ograniczenia skutków
zdrowotnych zdarzenia.
56. Przygotowanie pacjenta i opieka
medyczna podczas transportu.

