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26. Rozpoznawanie potencjalnie od-
wracalnych objawów pogarszających 
jakość życia chorych paliatywnych.
27. Rozpoznawanie i udzielanie 
pierwszej pomocy osobom w stanach 
zagrożenia życia.
28. Wykonanie zabiegów resuscyta-
cyjnych (masaż zewnętrzny serca, 
sztuczna wentylacja za pomocą apa-
ratu ambu, defibrylacja elektryczna 
serca).
29. Prowadzenie tlenoterapii pod kon-
trolą gazometrii - samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego.
30. Przygotowanie pacjenta do poda-
wania leków drogą wziewną przy za-
stosowaniu różnego typu inhalatorów, 
nebulizatorów i przy uwzględnieniu 
jego stanu.
31. Zakładanie cewnika Foleya do pę-
cherza moczowego u mężczyzny (do 
dwukrotnej próby).
32. Podejmowanie działań zapobiega-
jących zakażeniom u chorych z cew-
nikiem Foleya, z cewnikiem założo-
nym nadłonowo, pęcherzem Brickera.
33. Prowadzenie instruktażu w zakre-
sie treningu pęcherza moczowego u 
chorych z problemem nietrzymania 
moczu.
34. Kroplowe przetaczanie dożylne 
płynów, podawanie dożylne leków 
(Heparinum, Natrium Chloratum 
0,9%, Glucosum 5%, Natrium Chlo-
ratum 10%, Calcium 10%) oraz mo-
dyfikacje ich dawki, w trakcie trwania 
dializy, zgodnie z planem leczenia 
ustalonym dla danego pacjenta oraz 
obowiązującymi w danym zakładzie 
opieki zdrowotnej standardami.
35. Doraźnie modyfikowanie dawek 
leczniczych leku przeciwbólowego i 
leków stosowanych w celu łagodzenia 
innych dokuczliwych objawów (dusz-
ność, nudności, wymioty) u chorych 
objętych opieką paliatywną.
36. Rozpoznawanie stanów hipogli-
kemii i hiperglikemii oraz udzielenie 
kompetentnej pomocy.
37. Doraźna modyfikacja stałej dawki 
leczniczej insuliny szybko- i krótko-
działającej.
38. Przygotowanie pacjenta do poda-
wania leków w warunkach domowych 
drogą podskórną za pomocą ampułko-
strzykawek.
39. Przygotowanie pacjenta do po-
dawania leków biologicznych drogą 
podskórną.
40. Podejmowanie działań w zakresie 
profilaktyki powikłań długotrwałego 
leżenia.
41. Wdrażanie profilaktyki powikłań 

procesu chorobowego i farmakotera-
pii.
42. Przygotowanie chorego do domo-
wego leczenia tlenem i prowadzenia 
tlenoterapii
• samodzielnie bez zlecenia lekarskie-
go.
43. Prowadzenie instruktażu w zakre-
sie: rozwiązywania problemu mikcji 
o podłożu neurogennym, zasad odży-
wiania pacjenta z problemem dysfa-
gii, poprawy komunikacji u pacjentów 
z zaburzeniami mowy pochodzenia 
neurogennego, z zespołem zaniedby-
wania stronnego, z dyspraksją.
44. Prowadzenie edukacji i nadzoro-
wanie wykonania ćwiczeń oddecho-
wych przez pacjentów.
45. Prowadzenie edukacji grupowej 
wśród pacjentów ze schorzeniami in-
ternistycznymi w zakresie samoopie-
ki.
46. Opracowanie i realizowanie pro-
gramów edukacji zdrowotnej pacjen-
tów w zakresie modyfikowalnych 
czynników ryzyka schorzeń interni-
stycznych.
47. Prowadzenie poradnictwa dla 
opiekunów osób chorych w zakresie 
postępowania pielęgnacyjnego, die-
tetycznego i rehabilitacyjnego wobec 
pacjentów ze schorzeniami interni-
stycznymi.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDRO-
WOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST 
UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA 
PO UKOŃCZENIU KURSU KWA-
LIFIKACYJNEGO W DZIEDZI-
NIE PIELĘGNIARSTWA INTER-
NISTYCZNEGO

1. Monitorowanie przyrządowe i bez-
przyrządowe podstawowych funkcji 
życiowych i natężenia objawów cho-
robowych.
2. Rozpoznawanie zaburzeń gospodar-
ki wodno-elektrolitowej, kwasowo-
-zasadowej, wapniowo-fosforanowej 
na podstawie objawów klinicznych i 
badań laboratoryjnych.
3. Ocena stanu zdrowia i nasilenia ob-
jawów za pomocą wystandaryzowa-
nych skal, w tym:
• ocena stanu wydolności układu od-
dechowego za pomocą skali MRC;
• rozpoznawanie i ocena nasilenia 
bólu za pomocą skali VAS;
• ocena ryzyka odleżyn;
• skala do kontroli liczby i wyglądu 
wypróżnień (skala BSS) w zespole je-
lita nadwrażliwego;
• skala do oceny nasilenia dolegliwo-

Minister zdrowia w dniu 19 sierpnia 2015 roku podpi-
sał nowe programy specjalizacji, kursów kwalifikacyj-
nych i specjalistycznych. Poniżej publikujemy „wykaz 
świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona 
pielęgniarka po ukończeniu specjalizacji w dziedzinie 
pielęgniarstwa internistycznego.”
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1. Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna w Elblągu
2. LUX MED Sp. z o.o.
3. Agencja Usług Oświatowych „Omnibus” Sp. z o.o.
4. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
5. Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
6. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
7. Servmed Paweł Dobski
8. Klinika Ffx Grażyna Maria Nowak
9. Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz
10. Ośrodek kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Edukacja s.c. 
Ewa Baranowska Anna Barbara Maszkowska
11. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
12. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w 
Suwałkach
13. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
14. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
15. M&M Centrum Kształcenia Pielęgniarek s.c. Zuzanna Mysłowska, Beata 
Mróz
16. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego
17. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
18. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
19. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
20. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
21. Kulesz Artur Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Położniczo - 
Ginekologiczne „Gemini”
22. Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
23. Ekspert Edu Adriana Białas-Wróbel
24. Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. z o.o.
25. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
26. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
27. Warszawski Uniwersytet Medyczny
28. Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Do-
skonalenia Zawodowego
29. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu
30. Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o.
31. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
32. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
33. Grupa NeoMed sp. z o.o.
34. Śląski Uniwersytet Medyczyny w Katowicach
35. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
36. Witold Ryś „Inspirations Media”
37. Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji”
38. Stowarzyszenie im. Sue Ryder
39. Medyczne Centrum Kształcenia „Wiedza” s.c. Alicja Nowak Tadeusz Wój-
cikowski
40. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
41. Ośrodek Konsultingowo Szkoleniowy Kadr Medycznych Jolanta Westwale-
wicz
42. Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”
43. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowi-
cach
44. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
45. Medicover Sp. z o.o.
46. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
47. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława 
Markiewicza w Jarosławiu
48. Multiserwis, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prev-Med Sczendzina 
Robert
49. Zakład Doskonalenia Zawodowego
50. Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek
51. Wyższa Szkoła Medyczna
52. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
53. VITAL-MED Sp. z o.o.
54. Przychodnia Rodzinna „ID-MED” Iwona Dzitkowska-Danielewicz sp.j.
55. Społeczna Akademia Nauk
56. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
57. Powiślańska Szkoła Wyższa
58. Alfakonferencje Iwona Skrzypczak
59. Wyższa  Szkoła Zawodowa  Ochrony Zdrowia  TWP w Łomży
60. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
61. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
62. Interrete Sp. z o.o.
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Bezpłatne szkolenia

Wykaz firm
Jak pisaliśmy w poprzednich nume-
rach Gazety, w 2016 roku rozpocz-
ną się bezpłatne szkolenia dla pie-
lęgniarek, finansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach progra-
mu „Kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych w obszarach 
związanych z potrzebami epidemio-
logiczno-demograficznymi”. 

 Program przewiduje wsparcie edu-
kacyjne dla 10 000 pielęgniarek i 
położnych w formie kursów specjali-
stycznych oraz kwalifikacyjnych. Po-
niżej publikujemy wykaz kursów, któ-
re mogą zostać sfinansowane w ramach 
przedmiotowego programu:
1) kurs specjalistyczny: Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept dla pielę-
gniarek i położnych, 
2) kurs specjalistyczny: Wywiad i ba-
danie fizykalne dla pielęgniarek i po-
łożnych, 
3) kurs specjalistyczny: Wykonanie i 
interpretacja zapisu elektrokardiogra-
ficznego, 
4) kurs specjalistyczny: Opieka pielę-
gniarska nad chorymi dorosłymi w le-
czeniu systemowym nowotworów, 
5) kurs specjalistyczny: Rehabilitacja 
osób z przewlekłymi zaburzeniami 
psychicznymi, 
6) kurs specjalistyczny: Wykonanie 
badania spirometrycznego, 
7) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo 
onkologiczne, 
8) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo 
psychiatryczne, 
9) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa geriatrycznego dla pie-
lęgniarek. 

 Zakłada się, że przynajmniej 40% 
uczestników programu (czyli ponad    
4 000 osób) ukończy kurs specjali-
styczny: Ordynowanie leków i wy-
pisywanie recept dla pielęgniarek i 
położnych. W ramach projektu pielę-
gniarka może wziąć udział w jednym 
kursie. Wyjątek stanowią kursy spe-
cjalistyczne pozwalające pielęgniar-
kom i położnym na zdobycie dodat-
kowych uprawnień, tj. Ordynowanie 
leków i wypisywanie recept dla pie-
lęgniarek i położnych oraz Wywiad 
i badanie fizykalne dla pielęgniarek i 
położnych. 
 W dniu 14 stycznia 2016 roku insty-
tucja organizująca przetarg na prowa-
dzenie powyższych szkoleń ogłosiła, 
że zakończyła ocenę braków formal-
nych i oczywistych omyłek. Poin-
formowała również, że do przetargu 
przystąpiły 62 firmy (wykaz tych firm 
publikujemy po prawej stronie). Teraz 
wszystkie wnioski zostaną ocenione 
pod względem formalno-merytorycz-
nym. (mm)


