OIPiP w Białymstoku informuje o naborze
na planowane szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie
PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO
DLA PIELĘGNIAREK
dofinansowane ze środków publicznych
WARUNKI UDZIAŁU W SPECJALIZACJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH
1. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej art. 67 ust. 4 i art. 70 ust. 5-7 (Dz. U.
Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz.1707), do specjalizacji dofinansowanej ze środków
publicznych może przystąpić pielęgniarka, która:
1) posiada prawo wykonywania zawodu;
2) pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
3) nie jest aktualnie uczestnikiem innej specjalizacji dofinansowywanej ze środków
publicznych;
4) nie odbyła innej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych w okresie
ostatnich 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji;
5) została dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego
za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

I.

2. Wymagane dokumenty:
1) Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej - prosimy złożyć
w terminie do dnia 14.12.2020 r.
2) Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (pobrany ze strony
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych) - złożyć do OIPiP w
do 14.12.2019 r. wraz z załącznikami:
a) kserokopia Prawa wykonywania zawodu;
b) zaświadczenie potwierdzające posiadanie co najmniej 2-letniego
w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat;
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3. Liczba miejsc na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa:
1) operacyjnego dla pielęgniarek – 25
4. W związku z tym, iż szkolenia specjalizacyjne są dofinansowane ze środków publicznych,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), zostanie
przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej.
Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wstępnego na szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek zostanie ogłoszony na
stronie OIPiP w Białymstoku.
5. Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce "Literatura
do egzaminów".
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WARUNKI ZALICZENIA SPECJALIZACJI I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU
PAŃSTWOWEGO
Zaliczanie poszczególnych modułów przewidzianych w programie kształcenia.
Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez
OIPiP w Białymstoku po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych.
Każdy uczestnik specjalizacji najpóźniej przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego,
jest zobowiązany udokumentować kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego,
udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
1) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
2) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
3) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.
Warunkiem przystąpienia uczestnika specjalizacji do egzaminu państwowego będzie
spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym
rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych.
Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa:
1) operacyjnego: Alicja Szyłejko, tel. 609 172 828
Termin rozpoczęcia zajęć teoretycznych zostanie ogłoszony na stronie OIPiP
w Białymstoku.

