
KOMUNIKAT ! 
 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie  przestawia ofertę 

szkoleniową na II półrocze 2018 roku.  

Przypominamy, że w związku z obowiązującym Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników 

Medycznych, składanie wniosków i rekrutacja do udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych 

prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia. 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o składnie wniosków o udział w kształceniu poprzez 

System Monitorowania Kształcenia.  

Pielęgniarki i położne uczestniczące w płatnym kształceniu podyplomowym organizowanym przez podmioty inne 

niż OIPiP w Lublinie mogą ubiegać się o dofinasowanie pod warunkiem, że szkolenia te nie były realizowane w 

ramach bezpłatnych szkoleń w OIPiP w Lublinie. 

 

Lp. Rodzaj kursu Dziedzina kształcenia 
liczba 

uczestników 
jednej edycji 

Planowana 
data 

rozpoczęcia 

Planowana 
data 

zakończenia 

1.  kurs kwalifikacyjny 
edycja bezpłatna 

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna 
opieka w położnictwie i ginekologii dla położnych 

30 05.11.2018 04.05.2019 

2.  kurs kwalifikacyjny 
edycja bezpłatna 

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna 
opieka dla pielęgniarek 

35 15.10.2018 12.04.2019 

3.  kurs kwalifikacyjny 
edycja bezpłatna 

pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 25 15.11.2018 15.05.2019 

4.  kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 35 05.10.2018 21.12.2018 

5.  kurs specjalistyczny 

edycja pełnopłatna Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 35 28.09.2018 14.12.2018 

6.  kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 30 17.09.2018 16.12.2018 

7.  kurs specjalistyczny 

edycja pełnopłatna Edukator w cukrzycy 35 10.09.2018 09.12.2018 

8.  kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna 

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego 
mechanicznie 

30 24.09.2018 14.12.2018 

9.  kurs specjalistyczny 

edycja pełnopłatna 
Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych 

35 17.09.2018 16.12.2018 

10.  kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna 

Dializoterapia 30 08.10.2018 07.01.2019 

11.  kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna 

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię 
ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI 

30 08.10.2018 07.01.2019 

12.  kurs specjalistyczny 
edycja pełnopłatna 

Endoskopia 30 24.09.2018 20.12.2018 

13.  Szkolenie 

specjalizacyjne 
specjalizacja pielęgniarstwo internistyczne 

25 miejsc 
bezpłatnych 

X / XI 2018 III / IV 2020 

14.  Szkolenie 

specjalizacyjne 
specjalizacja pielęgniarstwo operacyjne 

25 miejsc 
bezpłatnych 

X / XI 2018 III / IV 2020 

 

           Przewodniczący 

              Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

                w Lublinie 

                 (-)  mgr Andrzej Tytuła  


