
































Lp. Nazwa kursu Planowane terminy 
rozpoczęcia

Liczba 
uczest-
ników

Koszt szkolenia

Po refundacji 100%

1. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniar-
stwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki dla pielęgniarek”

Rozpoczęcie specjali-
zacji: X.2019 r.

25 Możliwość dofinansowania
ze środków MZ

2. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniar-
stwa chirurgicznego” dla pielęgniarek

Rozpoczęcie specjali-
zacji: X.2019r.

25 Możliwość dofinansowania
ze środków MZ

3. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniar-
stwa internistycznego” dla pielęgniarek 

Rozpoczęcie specjali-
zacji: XI.2019r.

25 Możliwość dofinansowania
ze środków MZ

4. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniar-
stwa psychiatrycznego” dla pielęgniarek

Rozpoczęcie specjali-
zacji: X.2019r.

25 Możliwość dofinansowania
ze środków MZ

5. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniar-
stwa ginekologiczno-położniczego” dla 
położnych

Rozpoczęcie specjali-
zacji: XII.2019r.

25 Możliwość dofinansowania
ze środków MZ

6. Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniar-
stwa  neonatologicznego ” dla pielęgnia-
rek i położnych

Rozpoczęcie specjali-
zacji: XII.2019r.

25 Możliwość dofinansowania
ze środków MZ

7. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pie-
lęgniarstwo środowiska nauczania i wy-
chowania” dla pielęgniarek

Rozpoczęcie kursu: 
27.IX.2019r.

25-30 Cena zależna od liczby uczestników. 
Szczegółowe informacje

u organizatora

8. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielę-
gniarstwo rodzinne” dla pielęgniarek

Rozpoczęcie kursu: 
15.XI.2019r.

25-30 Cena zależna od liczby uczestników - 
szczegółowe informacje u organizatora

9. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
„Wywiad i badania fizykalne” dla pielę-
gniarek

Rozpoczęcie kursu: 
20.IX.2019r

25-30 Cena zależna od liczby uczestników - 
szczegółowe informacje u organizatora

10. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
„Szczepienia ochronne”

Rozpoczęcie kursu:  
4. X.2019r.

30 Cena zależna od liczby uczestników - 
szczegółowe informacje u organizatora

11. Kurs specjalistyczny „Leczenie ran ” dla 
pielęgniarek w Gnieźnie

Rozpoczęcie kur-
su:18. X.2019r.

30 Koszt szkolenia zgod-
ny z przetargiem

12. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
i położnych „Resuscytacja krążeniowo-
oddechowa” w Gnieźnie

Rozpoczęcie kursu: 
28.IX.2019r.

25-30 Koszt szkolenia zgod-
ny z przetargiem

13. Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
i położnych „Wykonanie i interpretacja 
zapisu elektrokardiograficznego w Po-
znaniu

Rozpoczęcie kursu: 
23.XI.2019r

25-30 Cena zależna od liczby uczestników-
szczegółowe informacje u organizatora

14. Kurs specjalistyczny dla pielęgnia-
rek i położnych „Wykonanie i interpre-
tacja zapisu elektrokardiograficznego 
w Gnieźnie

Rozpoczęcie kursu: 
5.X.2019r

25-30 Koszt szkolenia zgod-
ny z przetargiem

15. Kurs dokształcający „Porty donaczy-
niowe” dla pielęgniarek i położnych 
w Gnieźnie

Rozpoczęcie kursu: 
15.IX.2019r

25-30 Koszt szkolenia zgod-
ny z przetargiem








