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GORĄCY CZAS POWROTÓW
MAREK  WOJDA  KORA

Wspólnie z naszymi słuchaczami nabraliśmy

rozpędu już od pierwszych zajęć. We wrześniu

rozpoczęliśmy kilka kursów kwalifikacyjnych,

specjalistycznych oraz specjalizację. Nasi

Absolwenci specjalizacji chirurgicznej przystąpili

do egzaminu państwowego, rozpoczynając tym

samym jesienną sesję egzaminów specjalizacyjnych.

18 października kolejny egzamin, specjalizacja

zachowawcza.

Zajęcia, zaliczenia, egzaminy oraz inauguracje

kolejnych edycji kursów i specjalizacji odbyły

się zgodnie z planem. Poza głównym kierunkiem

naszej działalności pracujemy również bardzo

intensywnie nad nowymi przedsięwzięciami,

wkrótce zaprezentujemy nasze realizacje.

Nowym projektem KORA CS, z którego ja i mój

fantastyczny Zespół jesteśmy bardzo dumni, to

powołana przez nas Akademia Praktyka.

Akademia Praktyka  jest dedykowana osobom, które

chcą doskonalić swoje umiejętności praktyczne

w różnych dziedzinach. Już wiemy, że

zaproponowana przez nas formuła idealnie wpisała

się w Wasze oczekiwania.

Ponadto, równolegle, jako przedstawiciel

środowiska ORGANIZATORÓW „pozaizbowych”

konsekwentnie pracuję i mierzę z nieprecyzyjnymi

przepisami i procedurami, w oparciu o które

prowadzimy kształcenie podyplomowe pielęgniarek

i położnych. Jest to uciążliwa sytuacja, co więcej,

w mojej ocenie nadużywana przez Naczelną Radę

i Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych.

Mocno wierzę, że praktyki NRPiP oraz OIPiP są tylko

i wyłącznie podyktowane troską o środowisko

pielęgniarek i położnych, podejmowane wyłącznie

w Waszym dobrze pojętym interesie.

Dziękuję Ci bardzo, że należysz do grona naszych

Przyjaciół, w podziękowaniu oddaję Ci comiesięczny

informator. Wiesz, że jest to pewnego rodzaju mapa,

dzięki której łatwiej będzie Ci się poruszać

w obrębie szkoleń, poza tym pamiętaj, zawsze

jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Marek Wojda KORA Szkolenia Medyczne

Wrzesień, jak co roku jest miesiącem, kiedy

po krótkiej wakacyjnej przerwie wracamy

do szkoleń. Można by pomyśleć, że

powakacyjny rozruch może być łagodnym

powrotem do trybu szkolnego, ale nic

bardziej mylnego.  To jest gorący czas

powrotów, dla nas i naszych słuchaczy.
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najbliższe kursy

SOPOT

BYDGOSZCZ

OLSZTYN



najbliższe kursy

rodzinna dla pielęgniarek 05.11.2016

SOPOT

SPECJALIZACJE

SOPOT

KWALIFIKACYJNE

SOPOT

SPECJALISTYCZNE

SOPOT

AKADEMIA PRAKTYKA

ozp dla pielęgniarek 21.10.2016
neonatologiczne dla pielęgniarek 19.11.2016
opieka paliatywna dla pielęgniarek 19.11.2016
anestezjologiczny dla pielęgniarek 03.12.2016

leczenie ran dla pielęgniarek 22.10.2016
leczenie ran dla położnych 22.10.2016

ktg dla położnych 18.11.2016
pielęgnowanie pacjenta wentylowanego mechanicznie 19.11.2016

szczepienia ochronne dla pielęgniarek 21.10.2016

ekg dla pielęgniarek i położnych 10.12.2016

badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 22.10.2016

ordynowanie leków cz. I dla pielęgniarek i położnych 10.12.2016

warsztaty udrażnianie dróg oddechowych w praktyce 25.11.2016

internistyczny dla pielęgniarek 03.12.2016

anestezjologiczna dla pielęgniarek 10.12.2016

http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-w-ochronie-zdrowia-pracujacych.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/pielegniarstwo-internistyczne-dla-pielegniarek.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-opieki-paliatywnej.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/2/40/monitorowanie-dobrostanu-plodu-w-czasie-ciazy-i-podczas-porodu.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/leczenie-ran.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-neonatologiczne.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-rodzinna.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-pielegnowanie-pacjenta-doroslego-wentylowanego-mechanicznie.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/wywiad-i-badanie-fizykalne.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-szczepienia-ochronne-dla-pielegniarek.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/1/2/kk-pielegniarstwo-anestezjologiczne-i-intensywnej-opieki.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/2/40/ks-leczenie-ran.html#redirect-buttons
http://www.akademiapraktyka.pl/obszary-dzialania/anestezjologia-ratownictwo-resustytacja-ekg.html#tresc
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-anestezjologiczna-i-intensywnej-opieki.html#redirect-buttons


najbliższe kursy

BYDGOSZCZ

KWALIFIKACYJNE

BYDGOSZCZ

SPECJALISTYCZNE

BYDGOSZCZ

AKADEMIA PRAKTYKA

opieka długoterminowa dla pielęgniarek 26.11.2016
pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 10.12.2016

ozp dla pielęgniarek 21.01.2017

spirometria dla pielęgniarek 26.11.2016

ekg dla pielęgniarek i położnych 10.12.2016
badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 29.10.2016

warsztaty udrażnianie dróg oddechowych w praktyce 26.11.2016

internistyczny dla pielęgniarek 10.12.2016

http://www.kora.pl/kursy/1/6/wywiad-i-badanie-fizykalne.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/1/2/kk-pielegniarstwo-w-ochronie-zdrowia-pracujacych.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-operacyjne-dla-pielegniarek.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/pielegniarstwo-internistyczne-dla-pielegniarek.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-opieki-dlugoterminowej.html#redirect-buttons
http://www.akademiapraktyka.pl/obszary-dzialania/anestezjologia-ratownictwo-resustytacja-ekg.html#tresc
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-wykonanie-badania-spirometrycznego.html#redirect-buttons


najbliższe kursy

rodzinna dla pielęgniarek 26.11.2016

OLSZTYN

SPECJALIZACJE

OLSZTYN

KWALIFIKACYJNE

OLSZTYN

SPECJALISTYCZNE

OLSZTYN

AKADEMIA PRAKTYKA

pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 05.11.2016

szczepienia ochronne dla pielęgniarek 26.11.2016
rko dla pielęgniarek i położnych 28.01.2017

warsztaty udrażnianie dróg oddechowych w praktyce 18.11.2016

ozp dla pielęgniarek 17.12.2016
internistyczny dla pielęgniarek 17.12.2016

GWARANCJA
satysfakcji

KORA

pracujemy od roku  2000

https://www.facebook.com/wczepkuurodzeni/?fref=ts
http://www.kora.pl/kursy/1/2/kk-pielegniarstwo-operacyjne-dla-pielegniarek.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/1/specjalizacja-rodzinna.html#redirect-buttons
http://www.kora.pl/kursy/1/2/pielegniarstwo-internistyczne-dla-pielegniarek.html#redirect-buttons
https://youtu.be/RwwOlL75hZI
http://www.kora.pl/kursy/1/6/ks-resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-dla-pielegniarek-i-poloznych.html#redirect-buttons
http://www.akademiapraktyka.pl/obszary-dzialania/anestezjologia-ratownictwo-resustytacja-ekg.html#tresc
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


warunkiem uczestnictwa w specjalizacji oraz kursach kwalifikacyjnych jest ukończenie
obowiązkowych kursów dodatkowych

obowiązkowe kursy dodatkowe

specjalizacje
anstezjologiczna

chirurgiczna

geriatryczna

internistyczna

pediatryczna

rodzinna
rko, ekg

ratunkowa
rko, ekg,

rko noworodka

opieka długoterminowa
leczenie ran

psychiatryczna

paliatywna

rko

rodzinna dla położnych
rko, rko noworodka

ginekologicznopołożnicza dla położnych
rko noworodka

leczenie ran

ORAZ ZAWSZE BADANIE FIZYKALNE



obowiązkowe kursy dodatkowe
kursy kwalifikacyjne

anestezjologiczny

anestezjologiczny dla położnych
chirurgiczny

internistyczny

kardiologiczny

pediatryczny
rko, ekg

geriatryczny

leczenie ran

nefrologiczny z dializoterapią

rko

neurologiczny

ratunkowy

rodzinny dla  położnych
rko, rko noworodka

transplatacyjny

rko, ekg, przetaczanie krwi



KLUCZE DO TWOJEJ
SPECJALIZACJI

Weź Klucze Do Specjalizacji i zyskaj nawet 500 zł!

Program klucze do specjalizacji jest dedykowany

wszystkim tym, którzy planują przygotować

się do specjalizacji i chcą ukończyć obowiązkowe kursy

dodatkowe. Skorzystaj z okazji, program ograniczony

w czasie. Pobierz i zapoznaj się z regulaminem. 

poznajmy się bardziej, kliknij

i zobacz co robimy

https://youtu.be/RwwOlL75hZI
http://marekwojdakoracs.getleads.pl/klucze-do-specjalizacji/
https://youtu.be/RwwOlL75hZI
https://youtu.be/RwwOlL75hZI


Projekt Ustawy, która może
 zróżnicować wynagrodzenia!
Nawet 1667,45 zł może wynosić różnica w wynagrodzeniu zasadniczym
pielęgniarek i położnych. Przygotowana Ustawa o sposobie ustalania

najniższego wynagrodzenia różnicuje wynagrodzenia. Po wejściu Ustawy
najwięcej skorzystają mgr ze specjalizacją, najmniej pozostali bez

specjalizacji. Warto podnieść swoje kwalifikacje. Zadbaj o siebie i rozpocznij
specjalizację jeszcze w tym roku.

Pamiętaj, zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji, jeżeli masz jakiekolwiek
wątpliwości skontaktuj się z nami.

jeżeli uważasz, że warto, to polub nasz profil 
w czepku urodzeni

http://www.kora.pl/wydarzenia/specjalizacje-czas-zaczac.html#redirect-buttons
https://www.facebook.com/wczepkuurodzeni/?fref=ts
https://www.facebook.com/wczepkuurodzeni/?fref=ts

