
 

 

 
 
 
 

W ramach realizacji projektu dofinansowanego

Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie

 

Zapraszają na bezpłatne szkolenia:

         KURSY SPECJALISTYCZNE
     dla pielęgniarek i położnych

1. Wywiad i badania fizykalne 
2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I

(Bydgoszcz, Poznań, Słupsk)
3. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 

(Bydgoszcz, Poznań, Słupsk)
4. Opieka pielęgniarska nad chorym w leczeniu systemowym 

Nowotworów

     dla pielęgniarek 
1. Wykonanie badania spirometrycznego (Bydgoszcz, Poznań, Słupsk)
2. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (Bydgoszcz)

     KURSY KWALIFIKACYJNE
     dla pielęgniarek 

1. Pielęgniarstwo onkologiczne 
2. Pielęgniarstwo psychiatryczne

 

Celem projektu jest 
medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno

 Dofinansowanie projektu z UE:
Szczegółowych informacji 

Bydgoszcz, tel. 52

 

W ramach realizacji projektu dofinansowanego

Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie

Okręgowa Izba Pie

Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
 Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Zapraszają na bezpłatne szkolenia:

KURSY SPECJALISTYCZNE 
la pielęgniarek i położnych 
Wywiad i badania fizykalne (Bydgoszcz, Poznań, Słupsk)
Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I
Bydgoszcz, Poznań, Słupsk)  

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG 
(Bydgoszcz, Poznań, Słupsk) 
Opieka pielęgniarska nad chorym w leczeniu systemowym 

owotworów (Bydgoszcz, Poznań

la pielęgniarek  
Wykonanie badania spirometrycznego (Bydgoszcz, Poznań, Słupsk)
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (Bydgoszcz)

KURSY KWALIFIKACYJNE 
la pielęgniarek  
Pielęgniarstwo onkologiczne (Poznań, Słupsk)

lęgniarstwo psychiatryczne 

Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr 
medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno

Dofinansowanie projektu z UE:
Szczegółowych informacji na temat szk

Bydgoszcz, tel. 52 362 03 75, kom.
Poznań, tel. 61 862 09 52 (969)

Słupsk, tel. 59

 

W ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich 

Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku 
w partnerstwie z

Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Zapraszają na bezpłatne szkolenia: 
 

(Bydgoszcz, Poznań, Słupsk)
Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i II

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG  

Opieka pielęgniarska nad chorym w leczeniu systemowym 
nań) 

Wykonanie badania spirometrycznego (Bydgoszcz, Poznań, Słupsk)
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (Bydgoszcz)

(Poznań, Słupsk) 
 (Poznań) 

ozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr 
medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno

Dofinansowanie projektu z UE: 3 976 031,2

na temat szkoleń udzielają pracownicy biur 
362 03 75, kom. 575 898 102 e
61 862 09 52 (969), e-mail   merytoryczny1

59 842 78 63,   e-mail 
 

z Funduszy Europejskich  

Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie

lęgniarek i Położnych w Słupsku 
partnerstwie z  

Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

(Bydgoszcz, Poznań, Słupsk) 
i II 

Opieka pielęgniarska nad chorym w leczeniu systemowym  

Wykonanie badania spirometrycznego (Bydgoszcz, Poznań, Słupsk) 
Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (Bydgoszcz)

ozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr 
medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju

031,20 zł 

oleń udzielają pracownicy biur 
102 e-mail  szkolenia@oipip.bydgoszcz.pl

merytoryczny1@oipip-
mail   biuro@oipip.slupsk.pl

 

Nowe kwalifikacje w pielęgniarstwie i położnictwie 

lęgniarek i Położnych w Słupsku  

Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, 
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (Bydgoszcz) 

ozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr 
demograficzne kraju

oleń udzielają pracownicy biur projektu  OIPiP 
@oipip.bydgoszcz.pl 

-poznan.pl 
pl 

demograficzne kraju 

mailto:izba@oipip.bydgoszcz.pl

