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Lp. NAZWA KURSU Planowane 
terminy

rozpoczęcia

Liczba 
uczestni-

ków

Uwagi/Wymagane dodatkowe kwalifikacje

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE
1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  

pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki dla pielęgniarek

W trakcie
realizacji

25 Finansowane  ze środków MZ

2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa operacyjnego dla pielę-
gniarek

3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pie-
lęgniarek

4. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielę-
gniarek

5. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologiczno – położ-
nicze dla położnych

6. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego dla pie-
lęgniarek

7. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego dla pie-
lęgniarek

Dofinansowanie ze środków MZ

termin roz-
poczę-

cia pierw-
szych zajęć 
po podpisa-
niu umowy 
z Ministrem 

Zdrowia 
wrzesień/

październik 
2018

25 1. Kurs specjalistyczny: 
Wywiad i badanie fizykalnezaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu lub

a) dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 2001 
r. lub

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu 
badania fizykalnego Advanced Physical As-
sessment lub

c) dyplom uzyskania tytułu licencjata pielę-
gniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

2. Kurs specjalistyczny: 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa , Wykona-
nie i interpretacja zapisu EKG ukończenie kursu nie 
dotyczy pielęgniarek systemu lub pielęgniarek po-
siadających  dyplom ratownika medycznego lub-
zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life 
Support (ALS).
UWAGA!Możliwość ukończenia ww. kursów 
w trakcie trwania specjalizacji.

8. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzi-
nie pielęgniarstwa rodzinnego dla pie-
lęgniarek

Dofinansowanie ze środków MZ

termin roz-
poczęcia 

pierwszych 
zajęć

po podpisa-
niu umowy 
z Ministrem 

Zdrowia 
wrzesień/

październik 
2018

25 1. Kurs specjalistyczny: 
Wywiad i badanie fizykalnezaświadczenie o ukoń-
czeniu kursu lub

a) dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 
2001 r. lub

b) zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu 
badania fizykalnego Advanced Physical As-
sessmentlub

c) dyplom uzyskania tytułu licencjata pielę-
gniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

2. Kurs specjalistyczny : 
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, Wykonanie 
i interpretacja zapisu EKG – ukończenie kursunie 
dotyczy pielęgniarek systemu   lub pielęgniarek po-
siadających  dyplom ratownika medycznego lubza-
świadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Sup-
port (ALS).
UWAGA !Możliwość ukończenia ww. kursów w trak-
cie trwania specjalizacji.



KURSY SPECJALISTYCZNE
1. Kurs specjalistyczny

 „Edukator w cukrzycy”
 dla pielęgniarek i położnych

Terminy zajęć
teoretycznych

kursu:
07-09.09.2018r.
21-23.09.2018r.
28-30.09.2018r.

25 uczestników

2. Kurs specjalistyczny 
„Wykonanie i interpretacja zapisu elek-

trokardiograficznego u dorosłych”
 dla pielęgniarek i położnych

Terminy zajęć
teoretycznych kursu:

14-16.09.2018r.
28-29.09.2018r. 

Test wstępny
z anatomii i fizjologii 

człowieka
 oraz patologii:

26.10.2018 godz. 
14.00 w siedzibie 

OIPiP 
w Poznaniu

Terminy zajęć 
teoretycznych 

kursu: 
26-28.10.2018r. 

16.12.2018r.

25- 30 uczestników

3. Kurs specjalistyczny 
„Wywiad i badanie fizykalne” 
dla pielęgniarek i położnych

Terminy ćwiczeń 
z podziałem na gru-

py 8-osobowe:

Grupa I:
10.11.2018
17.11.2018
25.11.2018
02.12.2018

Grupa II:
15.11.2018
17.11.2018
25.11.2018
08.12.2018

Grupa III:
17.11.2018
18.11.2018
01.12.2018
14.12.2018

Grupa IV:
17.11.2018
24.11.2018
01.12.2018
15.12.2018

24 uczestników

4. Kurs specjalistyczny „Leczenie ran ” 
dla pielęgniarek

Terminy zajęć
teoretycznych kursu:

23-25.11.2018r.
30.11-02.12.2018r.

14-15.12.2018r.

25 – 30 uczestników

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
1. Kurs dokształcający 

„Porty donaczyniowe” 
dla pielęgniarek i położnych

Terminy zajęć
teoretycznych kursu:

30.09.2018r.

25-30 uczestników


