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  WstępPracując w zawodzie widzisz jak wiele aspektów w Twoim otoczeniu

zawodowym jest precyzyjnie określonych, podobnymi zasadami objęte jest

kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Moją intencją nie jest ocenianie formuły i zasad podyplomowego kształcenia

pielęgniarek i położnych, lecz przygotowanie Cię do świadomego wyboru

ścieżki szkoleniowej, chcę Ci podpowiedzieć na co zwrócić uwagę

podejmując decyzję o rozpoczęciu kształcenia. Jest to ważne, bo droga do

upragnionego kursu, specjalizacji czasami może być skomplikowana.

W podziękowaniu za to, że jesteś w gronie naszych Przyjaciół przesyłam Ci

swoistego rodzaju „bezpłatną mapę drogową”, z którą bez problemu

przejdziesz drogę od wyboru szkolenia do upragnionego dyplomu. Jestem

przekonany, że zawarte informacje pomogą Ci w podejmowaniu decyzji.

Zanim przystąpisz do działania, musisz odpowiedzieć sobie jakiego kursu

potrzebujesz?

Do wyboru masz cztery rodzaje kształcenia:

Wszystkie szkolenia opierają się na precyzyjnych programach. Od roku 2015

programy są upublicznione i znajdują się na stronie Centrum Kształcenia

Pielęgniarek i Położnych. Wyjątkiem są kursy dokształcające, te są

realizowane w oparciu o programy autorskie.

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY

KURS SPECJALISTYCZNY

jak sama nazwa mówi jest kursem, który pozwala pogłębić i aktualizować
wiedzę oraz umiejętności wąskiego zakresu tematycznego.

Kurs specjalistyczny, jest formą kształcenia, która pozwala uzyskać
kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych, np.

kwalifikacje do wykonywania szczepień ochronnych,  wykonywania
i interpretacji zapisu EKG i innych.

KURS KWALIFIKACYJNY

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uzyskujesz kwalifikacje z danej
dziedziny, np. np. kwalifikacje pielęgniarki anestezjologicznej, rodzinnej
lub innych wymienionych w wykazie.

SPECJALIZACJA

Absolwent uzyskuje specjalistyczne kwalifikacje, staje się specjalistą
w dziedzinie. Specjalizacja jest najwyższą forma kształcenia
podyplomowego, szkolenie trwa około dwóch lat i kończy się egzaminem
państwowym.
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http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-chirurgiczna/zgloszenie-on-line.html
http://iszkola24.pl/


  Warunki
  uczestnictwaPrzystępując do szkolenia pamiętaj o wymogach formalnych, pamiętaj

spełnienie ich jest konieczne i obowiązkowe.  Pierwszym i kluczowym

wymogiem formalnym jest staż pracy w zawodzie, i tak:

chirurgiczna

anestezjologiczna

geriatryczna

internistyczna

pediatryczna

rodzinna

ratunkowa

opieki długoterminowej

paliatywna

psychiatryczna

ochrona zdrowia pracujących

epidemiologiczna

neonatologiczna

onkologiczna

Drugim warunkiem, który możesz spełnić w trakcie szkolenia, jest ukończenie

dodatkowych kursów. Jeżeli posiadasz już zaświadczenie o ukończonym

kursie, wystarczy, że dostarczysz kopię do organizatora.

Musisz uwzględnić w planach ukończenie wymaganych kursów

dodatkowych.  Poza tym w przypadku wszystkich specjalizacji wymagane jest

ukończenie                                                               Możesz ubiegać się

o zwolnienie z badań fizykalnych w przypadku ukończenia innej specjalizacji

po roku 2001 lub kursu badania fizykalnego Advanced  Physical Assessment.

min. 2 lata w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat- dla specjalizacji,

min. 6 miesięcy w zawodzie- dla kursów kwalifikacyjnych,

brak wymogu stażu w kursach specjalistycznych i dokształcających;

STAŻ PRACY

KURSY DODATKOWE

KURSY DODATKOWE DLA SPECJALIZACJI DLA PIELĘGNIAREK

kursu wywiad i badanie fizykalne.

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

brak kursów
dodatkowych

+

brak kursów
dodatkowych

+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+
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http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-paliatywna/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/6/wywiad-i-badanie-fizykalne/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-pediatryczna/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-ochrony-zdrowia-pracujacych/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-geriatryczna/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-internistyczna-dla-pielegniarek/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-ratunkowa/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-anestezjologiczna-i-intensywnej-opieki/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-psychiatryczna/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-opieka-dlugoterminowa/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-epidemiologiczna-dla-pielegniarek-i-poloznych/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-neonatologiczna/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-onkologiczna/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-chirurgiczna/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-rodzinna/zgloszenie-on-line.html


  Warunki
  uczestnictwaginekologiczno- położnicza

rodzinna

epidemiologiczna

neonatologiczna

anestezjologiczna

chirurgiczna

internistyczna

kardiologiczna

pediatryczna

geriatryczna

nefrologiczna z dializoterapią

neurologiczna

ratunkowa

transplantacyjna

w pozostałych, nie wymaga się

kursów dodatkowych

KURSY DODATKOWE DLA SPECJALIZACJI DLA POŁOŻNYCH

KURSY DODATKOWE DLA KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA
PIELĘGNIAREK

kursy dodatkowe+

brak kursów
dodatkowych

+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+

anestezjologia w położnictwie i ginekologii

rodzinna

w pozostałych, nie wymaga się kursów

dodatkowych

KURSY DODATKOWE DLA KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA
POŁOŻNYCH

pełna lista kursów
kwalifikacyjnych

+

pełna lista kursów
kwalifikacyjnych

+

kursy dodatkowe+

kursy dodatkowe+
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http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-neurologiczne/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/2/8/specjalizacja-polozniczo-ginekologiczna-dla-poloznych/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kurs-kwalifikacyjny-kardiologiczny-dla-pielegniarek/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-pediatryczne-dla-pielegniarek/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/2/9/kk-pielegniarstwo-rodzinne-dla-poloznych/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/2/8/pielegniarstwo-rodzinne-dla-poloznych/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-transplantacyjne-dla-pielegniarek/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-neonatologiczna/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-epidemiologiczna-dla-pielegniarek-i-poloznych/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/2/pielegniarstwo-nefrologiczne-z-dializoterapia-dla-pielegniarek/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-chirurgiczne-dla-pielegniarek/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-ratunkowe-dla-pielegniarek/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/zgloszenia-on-line.html?type=1&category=2
http://www.kora.pl/zgloszenia-on-line.html?type=2&category=9
http://www.kora.pl/kursy/2/9/kk-pielegniarstwo-anestezjologiczne-i-intensywna-opieka-w-poloznictwie-i-ginekologii/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/2/pielegniarstwo-geriatryczne-dla-pielegniarek/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-anestezjologiczne-i-intensywnej-opieki/zgloszenie-on-line.html
http://www.kora.pl/kursy/1/2/pielegniarstwo-internistyczne-dla-pielegniarek/zgloszenie-on-line.html


  Wybór
  organizatora

To od Ciebie zależy z kim przejdziesz ten czas, to Ty decydujesz co jest dla

Ciebie istotne. Opierając się na swoim 16 letnim doświadczeniu w kształceniu,

wiem, co jest ważne i niezbędne, aby osiągnięcie celu przebiegło sprawnie,

a sama nauka była przyjemnym doświadczeniem. Pamiętaj, decydując

o wyborze szukaj najlepszych, wybieraj tych z najmocniejszymi wyróżnikami.

Zadbaj i skorzystaj z szansy jaką daje szkolenie zrealizowane zgodnie

ze sztuką. Wiem, że jest wiele osób, którym zależy tylko na dokumencie, Ty

do nich nie należysz, skoro czytasz ten tekst.

My skupiamy się na celu, zależy nam aby nasi słuchacze uzyskali

kompetencje, kwalifikacje, specjalizacje, a zaświadczenie traktujemy jako

czysto techniczną konsekwencję nauki. Zawsze to podkreślamy.

Jestem dumny, bo wspólnie z moim fantastycznym zespołem KORA CS

ciągle się rozwijamy i konsekwentnie dostarczamy rozwiązań

wspomagających cały ten proces, od wysłania zgłoszenia do zakończenia

szkolenia. Wiem, że nasze doświadczenie, kadra i wszystkie narzędzia

wspomagające stawiają nas w czołówce organizatorów. Najlepszą

rekomendacją jest zadowolenie naszych Absolwentów oraz wyniki m. in.

państwowych egzaminów specjalizacyjnych.

Podejmując decyzję pytaj organizatora o doświadczenie, pytaj o potencjał,

kadrę i wyposażenie w sprzęt dydaktyczny. Pytaj o rozwiązania wspierające,

bibliotekę, e-learning, udogodnienia w samokształceniu itd. Zgodzisz się

ze mną, że zajęcia, w których wykorzystywane są pomoce dydaktyczne,

fantomy, symulatory mogą być zakwalifikowane do tych z kategorii:

fantastyczne!

Zwracamy szczególną uwagę, aby potencjał naszych Wykładowców

wzmacniać całym zapleczem technicznym i dydaktycznym. Wszystkie

te atrybuty mają kolosalny wpływ na koniec, swoim wyborem możesz zburzyć

często negatywny obraz kształcenia. Uczymy się całe życie, a nasz mózg lubi

się uczyć, wyzwól w sobie głód wiedzy. To zadzieje się automatyczne tylko

wtedy, kiedy, świadomie podejmiesz decyzję z kim chcesz się uczyć.                

                                                                                               

To Ty decydujesz jak będziesz się uczyć :)
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  Najbliższe
  szkoleniaspecjalizacja

specjalizacja

specjalizacja

kurs
kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

10.12.2016

05.10.2016

05.11.2016

03.12.2016

19.11.2016

01.10.2016

19.11.2016

01.10.2016

08.10.2016

21.10.2016

22.10.2016

22.10.2016

18.11.2016

11/12 2016

19.11.2016

24.09.2016

15.10.2016

26.11.2016

10.12.2016

22.10.2016

SOPOT
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Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i Intensywna Opieka
- dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Rodzinne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
- dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Neonatologiczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Onkologiczne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Opieki Paliatywnej - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo Rodzinne - dla położnych

Pielęgniarstwo Środowiska nauczania i wychowania
- dla pielęgniarek

Ochrona zdrowia pracujących- dla pielęgniarek

Leczenie ran - dla położnych

Leczenie ran - dla pielęgniarek

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży
i podczas porodu (KTG)      - dla położnych

Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I
- dla pielęgniarek i położnych

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego
mechanicznie - dla pielęgniarek

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa - dla pielęgniarek
i położnych

Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka
- dla pielęgniarek i położnych

Szczepienia ochronne - dla pielęgniarek

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG - dla pielęgniarek
i położnych

Wywiad i badania fizykalne- dla pielęgniarek
i położnych

http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-dla-pielegniarek-i-poloznych.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/2/9/kk-pielegniarstwo-rodzinne-dla-poloznych.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-anestezjologiczna-i-intensywnej-opieki.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-paliatywna.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-ordynowanie-lekow-i-wypisywanie-recept-czesc-i.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-pielegnowanie-pacjenta-doroslego-wentylowanego-mechanicznie.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-onkologiczne.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-wykonanie-i-interpretacja-zapisu-elektrokardiograficznego-dla-pielegniarek-i-poloznych.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/2/40/ks-leczenie-ran.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-srodowiska-nauczania-i-wychowania.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/wywiad-i-badanie-fizykalne.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-opieki-paliatywnej.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/1/http:/www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-rodzinna.html#redirect-buttons-rodzinna.html
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-noworodka-dla-pielegniarek-i-poloznych.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/leczenie-ran.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/2/40/monitorowanie-dobrostanu-plodu-w-czasie-ciazy-i-podczas-porodu.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-anestezjologiczne-i-intensywnej-opieki.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-onkologiczne.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-szczepienia-ochronne-dla-pielegniarek.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-w-ochronie-zdrowia-pracujacych.html#redirect-buttons


  Najbliższe
  szkoleniakurs

kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

specjalizacja

specjalizacja

kurs
kwalifikacyjny

kurs
kwalifikacyjny

kurs
specjalistyczny

kurs
specjalistyczny

15.10.2016

10.12. 2016

26.11.2016

11/12 2016

26.11.2016

10.12.2016

29.10.2016
 

24.09.2016

26.11.2016

05.11.2016

11/12 2016

05.11.2016

26.11.2016

BYDGOSZCZ

OLSZTYN
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Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
- dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo operacyjne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
- dla pielęgniarek

Ochrona zdrowia pracujących - dla pielęgniarek

Wykonanie badania spirometrycznego - dla pielęgniarek

Wykonanie i interpretacja zapisu EKG - dla pielęgniarek
i położnych

Wywiad i badania fizykalne - dla pielęgniarek i położnych

Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze
- dla położnych

Pielęgniarstwo Rodzinne - dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo operacyjne - dla pielęgniarek

Ochrona zdrowia pracujących - dla pielęgniarek

Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka
- dla pielęgniarek i położnych

Szczepienia ochronne - dla pielęgniarek

www.kora.pl

http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-w-ochronie-zdrowia-pracujacych.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-szczepienia-ochronne-dla-pielegniarek.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-anestezjologiczne-i-intensywnej-opieki.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-wykonanie-i-interpretacja-zapisu-elektrokardiograficznego-dla-pielegniarek-i-poloznych.html#redirect-buttons
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