
 
 
 
 

 
 

 
 

 
OKRĘGOWA  IZBA  PIEL ĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W  KALISZU  

  

PLAN SZKOLE Ń NA  2017 ROK  

 

 

 

L./p  TEMATYKA  
 

Planowany  termin 
szkolenia  

Minimalna 
liczba  

uczestników  

1. 

Pielęgniarstwo opieki  długoterminowej  
 

kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla 
pielęgniarek 
* teoria – 164 godz. 
* zajęcia praktyczne- 196 godz. 

Marzec 2017r. 
 

Zjazdy 2 x w miesiącu  
/ piątek, sobota , 

niedziela / 
 

15 

2. 

Pielęgniarstwo kardiologiczne  
 
kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla 
                 piel ęgniarek  
* teoria  - 200 godz. 
* zajęcia praktyczne – 238 godz. 

Czerwiec  2017r  
 

Zjazdy 2 x w m-cu 
/piątek, sobota, 

niedziela / 

15 

3. 

Pielęgniarstwo rodzinne  
 
kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla 
                 piel ęgniarek  
* teoria  - 150 godz. 
* zajęcia praktyczne – 175 godz. 

Czerwiec  2017 
 

Zjazdy 2 x w m-cu 
/piątek, sobota, 

niedziela / 
 
 

15 

4. 

Pielęgniarstwo rodzinne  
 
kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla 
                 poło żne 
* teoria  - 160 godz. 
* zajęcia praktyczne – 161 godz. 

Wrzesień 2017r. 
Zjazdy 2 x w m-cu 

/piątek, sobota, 
niedziela/    

15 

5. 

Pielęgniarstwo anestezjologicznego i 
intensywnej opieki w poło żnictwie  

i ginekologii  
 

kurs kwalifikacyjny przeznaczony dla 
poło żnych  
* teoria  - 160 godz. 
* zajęcia praktyczne – 217 godz.  

Luty 2017r. 
 

Zjazdy 2 x w m-cu 
/piątek, sobota, 

niedziela/ 
 
 

15 

6. 

Wykonanie konikopunkcji, odbarczanie 
odmy pr ężnej oraz wykonanie doj ścia 
doszpikowego  
 
kurs specjalistyczny przeznaczony dla 

Marzec 2017r. 15 



 
 
 
 

 
 

 
 

pielęgniarek Państwowego Ratownictwa 
Medycznego 
* teoria  15 godz. 
* ćwiczenia w warunkach symulowanych -25 
godz. 
 

7. 

Szczepienia ochronne  
 

kurs specjalistyczny przeznaczony dla 
pielęgniarek 
* teoria  - 35 godz. 
* zajęcia praktyczne  - 45 godz. 

 
 

 kwiecień 2017r. 
 
 

15 

8. 

Edukacja  i wsparcie kobiety  
w okresie laktacji  

 
kurs specjalistyczny przeznaczony dla 
położnych 
* teoria - 27 godz  
*ćwiczenia - 7 godz. 
*zajęcia praktyczne - 28 godz. 

 
 luty 2017r. 15 

9. 

Obsługa portu donaczyniowego  
 

kurs dokształcający przeznaczony 
dla pielęgniarek i położnych 
*teoria – 9 
*ćwiczenia – 5 godz. 

 
 

marzec 2017r. 
 

20 

10. 

Opieka  nad osobami z cukrzyc ą stosuj ącymi 
terapi ę ciągłego podskórnego wlewu 

insuliny (CPWI)  
kurs specjalistyczny przeznaczony dla  
pielęgniarek i położnych  
* teoria - 29 godz 
*ćwiczenia - 75 godz. 
*zajęcia praktyczne - 25 godz. 

maj 2017r. 15 

 
11. 

Edukator w cukrzycy  
 

kurs specjalistyczny przeznaczony dla  
pielęgniarek i położnych  
* teoria - 96 godz 
*zajęcia praktyczne - 64 godz. 

Kwiecień 2017r. 15 

12. 

Opieka piel ęgniarska nad chorymi dorosłymi 
w leczeniu systemowym nowotworów  

 
kurs specjalistyczny przeznaczony dla  
pielęgniarek i położnych  
* teoria - 35 godz 
*zajęcia praktyczne - 35 godz. 

. 
 

kwiecień 2017r. 
 

15 

 
13. 

Opieka nad kobiet ą z cukrzyc ą w okresie 
okołoporodowym  

kurs specjalistyczny przeznaczony dla 
położnych  
* teoria - 44 godz 
*zajęcia praktyczne - 136 godz. 

Czerwiec 2017r. 15 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

14. 

Opieka nad dzie ćmi i młodzie żą z cukrzyc ą  
kurs specjalistyczny przeznaczony dla 
pielęgniarek 
* teoria - 60 godz 
*zajęcia praktyczne - 45 godz. 

Czerwiec 2017r. 15 

15. 

Opieka nad dzieckiem z choroba 
nowotworow ą 

 
kurs specjalistyczny przeznaczony 
dla pielęgniarek  
* wykłady - 45 godz. 
* zajęcia praktyczne – 30 godz. 

wrzesień 2017r. 15 

16. 

Resuscytacja kr ążeniowo -oddechowa  
 
kurs specjalistyczny przeznaczony 
dla pielęgniarek i położnych 
* wykłady - 30 godz. 
* ćwiczenia – 25 godz. 
* zajęcia praktyczne – 35 godz. 

 

       kwiecień 2017r. 15 

17. 

Resuscytacja oddechowo -krążeniowa 
noworodka  

kurs specjalistyczny przeznaczony dla 
pielęgniarek i położnych 
* teoria - 27 godz 
*ćwiczenia  - 30 godz. 

 

Czerwiec 2017r. 15 

18. 

Rehabilitacja osób z przewlekłymi 
zaburzeniami psychicznymi  

kurs specjalistyczny przeznaczony 
dla pielęgniarek  
* wykłady - 50 godz. 
* zajęcia praktyczne – 35 godz. 

 

     Grudzień 2017r 15 

19. 

Wykonanie badania spirometrycznego  
 

kurs specjalistyczny przeznaczony 
dla pielęgniarek  
* wykłady - 36 godz. 
* zajęcia praktyczne – 50 godz. 

 

    
     Październik 2017r 

 
15 

20 

 Dializoterapia  
 

kurs specjalistyczny przeznaczony dla 
pielęgniarek 
* teoria-75 godz. 
* zajęcia praktyczne-90 godz. 
 

 wrzesień 2017r  
 15 

 
21. 

Terapia bólu ostrego u dorosłych  
kurs specjalistyczny przeznaczony 
dla pielęgniarek i położnych 
* wykłady - 28 godz. 

          wrzesień  2017r  
15 



 
 
 
 

 
 

 
 

* zajęcia praktyczne – 28 godz. 
 
 

22. 

Wykonanie i interpretacja zapisu  
                      EKG 
 

kurs specjalistyczny przeznaczony 
dla pielęgniarek i położnych 
* teoria – 35 godz. 
* zajęcia praktyczne – 70 godz. 

 

 
 

 kwiecień 2017r 
 

 

15 

23 

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie 
ciąży i podczas porodu  

kurs specjalistyczny przeznaczony 
dla położnych 
* teoria – 35 godz. 
* zajęcia praktyczne – 55 godz. 

 

Wrzesień 2017r 15 

24. 

Leczenie ran  
kurs specjalistyczny przeznaczony 

dla piel ęgniarek  
* teoria – 80 godz. 
* zajęcia praktyczne – 120 godz. 

 

kwiecień 2016r7 15 

25. 

Leczenie ran  
 kurs specjalistyczny przeznaczony 

dla poło żnych  
* teoria – 45 godz. 
* zajęcia praktyczne – 70 godz. 
 

kwiecień 2017r. 15 

 
 
Wskazane szkolenia są propozycją skierowaną do zainteresowanych pielęgniarek  
i położnych, natomiast zostaną zorganizowane po uzyskaniu potwierdzenia wymaganej liczby 
uczestników.  
W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn niezależnych, Organizator zastrzega sobie 
możliwość odwołania szkolenia. 
 
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania szkoleń na terenie  
Zakładów Opieki Zdrowotnej dla pracowników tej jednostki.  
Ceny kursów uzależnione są od ilości osób. 
 
 


