SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
Zapraszamy Panie/Panów pielęgniarki/pielęgniarzy do wzięcia udziału w specjalizacji
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki organizowanej przez Vital-Med Sp. z o.o.
Specjalizacja przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy.
Cel kształcenia: Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie
okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz
prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.
Termin rozpoczęcia specjalizacji: 3 listopada 2017 r.
Termin zakończenia specjalizacji: kwiecień 2019 r.
Egzamin państwowy: w sesji jesiennej 2019 r.
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Tarnowskich Górach.
Zajęcia stażowe realizowane będą od poniedziałku do piątku w wyznaczonych placówkach stażowych
na terenie województwa śląskiego zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Termin składania zgłoszeń: do 31 października 2017 r.
Tryb kształcenia: zajęcia teoretyczne – zjazdy weekendowe średnio 2 razy w miesiącu, zajęcia stażowe do
ustalenia z opiekunami zajęć stażowych, w zależności od specyfiki pracy placówki. Łączna liczba godzin
przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 840 godzin dydaktycznych (zajęcia teoretyczne oraz
praktyczne).
Termin składania zgłoszeń: do 31 października 2017 r.
Sposób złożenia zgłoszeń:
W celu przystąpienia do specjalizacji należy:



złożyć wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji (poprzez system SMK):
https://smk.ezdrowie.gov.pl/
przesłać do Organizatora
o zgłoszenie on-line ze strony http://www.v-med.pl/ lub wypełniony formularz przesłać
pocztą na adres VITAL-MED Sp. z o.o ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk) Formularz do
pobrania tutaj - (wydrukuj, uzupełnij i wyślij pocztą).
o Przesłać kserokopie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
o Przesłać dokument/dokumenty potwierdzające przepracowanie w zawodzie pielęgniarki lub
pielęgniarza okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat.

Cena specjalizacji dla jednego uczestnika: 2 500,00 zł

Forma, wysokość i terminy wnoszenia opłat za specjalizację: ratalna – 5 rat po 500,00- zł.
Terminy wnoszenia opłat : do 15 listopada 2017 r., do 15 marca 2018 r, do 15 czerwca 2018 r. do
15 września 2018 r., do 15 styczna 2019 r.
Sposób zapłaty: przelewem na nr rachunku: - 97 1240 4302 1111 0010 7341 0064 Bank Pekao
SA.

Dofinansowanie lub refundacja kosztów niniejszego szkolenia zgodnie z regulaminami OIPiP.
UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia
specjalizacji): Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), EKG oraz Wywiad i badanie fizykalne.
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
 są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym
Ratownictwie Medycznym,
 posiadają dyplom ratownika medycznego,
 lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).
Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie
fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata
pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu
badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

