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OFERTA SZKOLENIOWA 

 

Kursu  kwalifikacyjnego dla położnych w dziedzinie  
 

„PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO 

I INTENSYWNEJ OPIEKI W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII” 
 

Instytucja organizująca kurs: 

PROF-MED s.c. 

 

Grupa docelowa 
Położne które chcą uzyskać specjalistyczną wiedzę i umijętności pozwalające udzielać określone 

świadczenia zdrowotne wchodzące w zakres pielęgniarstwa anestezjologicznego i intenstywnej 

terapi 

 

Cel kształcenia: 
Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w 

położnictwie i ginekologii.  

 

Efekt kształcenia: 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego i intensywnej opieki otrzymuje pielęgniarka, która:  

 

w zakresie wiedzy posiada:  

 specjalistyczną wiedzę z zakresu  pielęgniarstwa  anestezjologicznego  i intensywnej opieki 

medycznej oraz stanów nagłych w położnictwie i ginekologii 

 znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjal 

istycznych świadczeń  zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 

opieki  medycznej oraz stanów nagłych w położnictwie i ginekologii 

  

w zakresie umiejętności potrafi:  
 

 świadczyć opiekę specjalistyczną w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 

intensywnej opieki medycznej w ramach współpracy z anestezjologiem; 

 stosować zasady etyki ogólnej i zawoduw świadczeniu opiekinad pacjentką; 

 współpracować z zespołem terapeutycznym podczas znieczulenia, leczenia pacjentekw 

 położnictwie i ginekologii;  

 korzystać z aktualnej wiedzy w dziedzinie anestezjologi i intensywnej opieki medycznej, 

stanów nagłych oraz zakażeń dla zapewnienia wysokiego poziomu opiekinekologii 



w zakresie kompetencji społecznych:  

 

 szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, 

orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;  

 współpracuje z członkami zespołu anestezjologicznego i zespołu intensywnej terapii 

  zachowując zasady etyki zawodowej i własne 

kompetencje 

 ponosi odpowiedzialność za wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w 

zakresie opieki nad pacjentką w anestezjologii, intensywnej terapii oraz w stanach nagłych, 

w tym w położnictwie i ginekologii; 

 stale aktualizuje wiedzę i umiejętności wdziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego I 

intensywnej opieki 

 

 

 

MIEJSCE REALIZACJI KURSU: 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.  NMP w Częstochowie 
 

TERMIN REALIZACJII KURSU:  01.02.2019r. - 31.05.2019r. 

 

CZAS TRWANIA KURSU:  

 

Łączna ilość godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego wynosi       

377 godzin dydaktycznych, w tym: 

 

Zajęcia teoretyczne - 160 godzin, 

Zajęcia praktyczne - 217 godzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lp. Nazwa modułu Liczba 

godzin teori 

Miejsce realizacji stażu Liczba 

godzin 

stażu 

Łączna liczba 

godzin 

kontaktowych 

I. Pielęgniarstwo  

anestezjologiczne  

w położnictwie  

i ginekologii 

 

70 

Blok 

operacyjny 

położniczo 

- 

ginekologiczny 

56 161 

Sala cięć cesarskich 35 

II. Intensywna  

o 

pieka  

medyczna  

w położnictwie  

i ginekologii 

40 OIT o profilu ogólnym 35  

131 Oddział Intensywnej Terapii w 

szpitalu  

jednoprofilowym  

położniczo- ginekologicznym;  

Oddział Intensywnej Terapii w 

szpitalu  

wieloprofilowym 

56 

III. Stany zagrożenia 

życia. 

Stany nagłe  

w położnictwie  

i ginekologii 

35 Sala  

porodowa 

35 17 

IV. Zakażenia szpitalne  

w oddziałach  

anestezjologii  

i intensywnej terapii  

w położnictwie  

i ginekologii 

15 - - 15 

Łącznie 160 - 217 377 

 

 

METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 

 

- Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania 

wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym 

świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie kształcenia). 

 

- Końcowe – kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzonym w 

formie pisemnej.  

 

 

 

Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: 

 

Izabella Krukowska,  

tel. 731-853-711,  

email. I.krukowska.profmed@gmail.com 

 

mailto:I.krukowska.profmed@gmail.com


                                                                                              * Oferta ważna jest do dnia 10.02.2019r. 


