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Kurs specjalistyczny: Leczenie ran dla pielęgniarek  

Cel kursu: 
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki 
nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, ow-
rzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany. 

Organizacja kursu: wykłady - 80h, staż – 120h 

Zajęcia praktyczne (staże): 

Ambulatorium chirurgii ogólnej albo Ambulatorium chirurgii urazowej albo SOR, Oddział neurologii 
albo OIOM albo Oddział geriatrii albo Oddział opieki paliatywnej, Poradnia leczenia owrzodzeń żyl-
nych albo Oddział chirurgii naczyniowej, Oddział chirurgii naczyniowej albo Oddział diabetologii albo 
Poradnia stopy cukrzycowej. 

Termin rozpoczęcia kursu: 27 wrzesień 2018 r.  

Cena kursu: 650,00 zł. 

 

Kurs specjalistyczny: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  

Cel kursu: 
Przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego  
zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych u osób dorosłych oraz dzieci  
i niemowląt zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.  

Organizacja kursu: wykłady – 20h, ćwiczenia – 40h, staż - 30 h 

Zajęcia praktyczne (staże): 
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii lub  
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 
 

Termin rozpoczęcia kursu: 23 sierpnia 2018 r.  

Cena kursu: 400,00 zł. 

 

Kurs specjalistyczny: 
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  
u dorosłych  

Cel kursu: 

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania  
elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych oraz  
monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także 
do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz  
rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów  
zagrożenia życia i zdrowia.  

Organizacja kursu: wykłady - 50h, staż - 58h 

Termin rozpoczęcia kursu: 30 sierpnia 2018 r.  

Cena kursu: 400,00 zł. 
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Miejsce realizacji kursów: Opole  
Placówki stażowe zlokalizowane w pobliżu miejsca zamieszkania! 

 


