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Miejsce realizacji kursów: KLUCZBORK  
 
 
 

Kurs 
specjalistyczny: 

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami 
psychicznymi dla piel ęgniarek  

 

kurs dla piel ęgniarek 

Warunki 
uczestnictwa: 

- aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza na obszarze RP, 
- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w zawodzie pielęgniarki/położnej na obszarze RP, 

wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem postępowania kwalifikacyjnego, 
- adres zamieszkania na terenie województwa opolskiego. 

Cel kursu: 
Przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń samodzielnie lub we współpracy 
z innymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie rehabilitacji osób z przewlekłymi 
zaburzeniami psychicznymi 

Organizacja kursu:  Zajęcia teoretyczne - 74 godzin, zajęcia praktyczne - 90 godzin,  

Uprawnienia po 
ukończonym 
kursie: 

Wykaz świadcze ń zdrowotnych, do których jest uprawniona piel ęgniarka po uko ńczeniu kursu 
specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi  zaburzeniami psychicznymi: 
1. Prowadzenie psychoedukacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów. 
2. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych i treningów samoobsługi. 
3. Prowadzenie szkoleń z psychoedukacji i rehabilitacji osób chorych psychicznie. 
4. Stosowanie komunikacji terapeutycznej w czasie sprawowania opieki nad pacjentem z zaburzeniami 

psychicznymi. 
5. Edukowanie pacjentów przewlekle psychicznie chorych i członków ich rodzin w aspekcie 

przeciwdziałania nawrotom ostrych objawów chorobowych. 

Rozpocz ęcie 
kursu: 16 lutego 2018 r. – godz. 9:00 
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