


























Do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci oraz młodzieży mogą przystąpić: pielę-
gniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz diagności laboratoryjni. Rada Ministrów 23 lipca przyjęła projekt 
zmieniający ustawę ws. uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie 
zdrowia.

Sytuacja epidemiologiczna chorób oraz zaburzeń psychicznych w Polsce od wielu lat wskazuje na niepokojące zja-
wisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży.

Według policyjnych statystyk, w 2017 roku samobójstwo popełniło 116 osób w wieku 7-18 lat. Tej skali można by 
było zapobiec, gdybym w porę zapewnić dzieciom znajdującym się w kryzysie psychicznym odpowiednie wsparcie 
specjalisty - psychologa bądź psychiatry.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do profesjonalnych usług medycznych.
Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci oraz 

młodzieży, będzie mogła przystąpić każda osoba wykonująca zawód medyczny ( pielęgniarka, fizjoterapeuta, farma-
ceuta czy diagnosta laboratoryjny), a nie wyłącznie lekarz czy psycholog.

Co więcej w przypadku osób mających dorobek naukowy lub zawodowy, po uznaniu przez ministra zdrowia jej do-
konań za zrównoważonych ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego - taka osoba znacznie szybciej 
będzie mogła zdobyć specjalizację.

Zmiany uwzględnione w projekcie wg oceny NIPIP wpłyną na zwiększenie zainteresowania odbywaniem tego typu 
szkolenia specjalizacyjnego przez pielęgniarki, co z pewnością przełoży się na łatwiejszy dostęp do profesjonalnej po-
mocy psychiatrycznej oraz psychologicznej.
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Dział Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu OIPiP w Poznaniu informuje, że wszelkie zmiany da-
nych teleadresowych i danych dotyczących zmiany głównego miejsca pracy należy zgłaszać przesyła-
jąc drogą mailową (skan), pocztą tradycyjną lub osobiście wypełniony i podpisany arkusz aktualizacyj-
ny, którego wzór przedstawiamy poniżej. Arkusz jest również dostępny na stronie internetowej OIPiP w 
Poznaniu oraz w siedzibie OIPiP.





Lp. Nazwa kursu Planowane terminy 
rozpoczęcia

Liczba 
uczest-
ników

Koszt szkolenia

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

Rozpoczęcie specjali-
zacji: 18 X 2019 r.

30 Cena zależna od liczby uczestników - 
szczegółowe informacje u organizatora

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

Rozpoczęcie specjali-
zacji: 22 X 2019r.

30 Cena zależna od liczby uczestników - 
szczegółowe informacje u organizatora

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

Rozpoczęcie specjali-
zacji:18 X 2019r.

30 Cena zależna od liczby uczestników - 
szczegółowe informacje u organizatora

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

Rozpoczęcie specjali-
zacji: 27 X  2019r.

25 Możliwość dofinansowania
ze środków MZ

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

Rozpoczęcie specjali-
zacji: X/XI 2019r..

25 Możliwość dofinansowania
ze środków MZ

6. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielę-
gniarstwa operacyjnego” dla pielęgnia-
rek

Rozpoczęcie kursu:
27 IX 2019r.

godz. 14.00 w siedzibie
OIPiP w Poznaniu

25 Cena zależna od liczby uczestników - 
szczegółowe informacje u organizatora

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

Rozpoczęcie kursu: 
27 IX 2019r.
o godz.15.00
w siedzibie

OIPiP w Poznaniu

25-30 Cena zależna od liczby uczestników. 
Szczegółowe informacje

u organizatora

8. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielę-
gniarstwa rodzinnego” 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 kursu:
18 X 2019r.

30 Koszt szkolenia zgodny z przetargiem

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

Rozpoczęcie kursu: 
28 IX 2019r.

30 Koszt szkolenia zgodny 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 Cena zależna od liczby uczestników - 
szczegółowe informacje u organizatora

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

Rozpoczęcie kursu: 
15 IX 2019r

25-30 Koszt szkolenia zgodny z przetargiem








