SPECJALIZACJA PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
Zapraszamy Panie/Panów pielęgniarki/pielęgniarzy do wzięcia udziału w specjalizacji
Pielęgniarstwo pediatryczne organizowanej przez Vital-Med Sp. z o.o.
Specjalizacja przeznaczona jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy.
Cel kształcenia: Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym oraz chorym, w tym:




rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem
z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Termin rozpoczęcia specjalizacji: 30 grudnia 2017 r.
Termin zakończenia specjalizacji: 30 czerwca 2019 r.
Egzamin państwowy: w sesji jesiennej 2019 r.
Zajęcia odbywać się będą w Chorzowie
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.
Termin składania zgłoszeń: do 28 grudnia 2017 r. . http://www.v-med.pl/ , biuro@v-med.pl
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.
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.

Ilość miejsc: 25
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.
Dla osób nie posiadających zaświadczeń o ukończeniu
przewiduje ich zorganizowanie w trakcie trwania specjalizacji.
•
•
•

wymaganych

kursów, Organizator

Kurs - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – cena 350,00 zł.
Kurs - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – cena 350,00 zł.
Kurs - Wywiad i badanie fizykalne – 450,00 zł.

