
 
 

 

 

INFORMACJA   

Wykaz kolejnych  kursów planowanych do realizacji w roku 2023 

 dla pielęgniarek i położnych 

z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego 

w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowego 

pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU 

dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Nazwa kursu  Liczba 

 edycji  

Termin rozpoczęcia  

każdej edycji 

 

Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego  

rodziny, dla pielęgniarek  i położnych 

1/32 osoby 01.04.2023 r.-31.05.2023 r. 

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem  

wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem,  dla pielęgniarek 

1/32 osoby 09.05.2023r. -30.06.2023 r. 

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu  

elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych  

 

2/32 osoby  

8.05.2023 r.-30.06.2023 r. 

12 .09.2023 r.-28.10.2023 r. 

Kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem z chorobami  

zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi, 

 dla pielęgniarek 

1/32 osoby 17.05.2023r.-30.06.2023 r. 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego  

dla pielęgniarek, moduł  Opieka nad pacjentem z chorobą  

COVID -19  

 

2/32 osoby  20.05.2023 r.-20.11.2023 r. 

 (zajęcia teoretyczne   

w SPZOZ Mińsk Mazowiecki) 

25.05.2023 r.-25.11.2023 r. 

(Zajęcia teoretyczne  

w siedzibie OIPiP w Siedlcach) 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego  

dla pielęgniarek, moduł opieka nad pacjentem z chorobą COVID -19 

1/32 osoby  24.05.2023 r.-24.11.2023 r. 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, 

 dla pielęgniarek ( z poszerzonym  modułem Opieki nad pacjentem  

z chorobą COVID-19) 

1/32 osoby  27.05.2023 r. 26.11.2023 r. 

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem w trakcie choroby  

COVID-19 oraz po jej przebyciu, dla  pielęgniarek   

1/32 osoby 02.06.2023 r.-31.07.2023 r. 

Kurs specjalistyczny w zakresie monitorowania dobrostanu płodu  

w ciąży i podczas porodu z wykorzystaniem badań  

diagnostycznych oraz wykonywania interpretacji badań ultrasonograficznych 

w położnictwie i ginekologii, dla położnych   

1/32 osoby 12. 09.2023 r.-10.11.2023 r. 

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu  

oddechowego, dla pielęgniarek  

1/32 osoby  09.09.2023 r. – 31.10.2023 r. 

 

Zgłoszenia przez SMK      ZAPRASZAMY  

 

 kontakt z Biurem Izby tel. 25 63 284 35,  kom. 502 052 417   


