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Kursy kwalifikacyjne: 

Lp. Nazwa dziedziny kursu kwalifikacyjnego dla 
pielęgniarek 

Niezbędne wymogi do 
zakwalifikowania na kurs  
wynikające z programu kursu 

1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
anestezjologicznego i intensywnej opieki 

ukończenie kursu  
RKO;   EKG * 

2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
chirurgicznego 

ukończenie kursu  
RKO;   EKG* 

3. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
diabetologicznego 

- 

4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
geriatrycznego 

ukończenie kursu  
RKO, EKG * 

5. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
internistycznego 

ukończenie kursu  
RKO;   EKG * 

6. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
kardiologicznego 

ukończenie kursu  
RKO;   EKG* 

7. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
nefrologicznego z dializoterapią 

ukończenie kursu  
RKO * 

8. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
neonatologicznego 

- 

9. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
neurologicznego  

ukończenie kursu  
RKO* 

10. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
onkologicznego 

- 

11. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
operacyjnego 

- 

12. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
opieki długoterminowej 

- 

13. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
opieki paliatywnej 

- 

14. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
pediatrycznego 

ukończenie kursu  
RKO,  EKG* 

15. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
psychiatrycznego 

- 

16. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
ratunkowego 

ukończenie kursu  
RKO;   RKO noworodka* 

17. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
rodzinnego 

- 

18. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
transplantacyjnego 

ukończenie kursu  
RKO;  EKG  *   +  
aktualne zaświadczenie  o szkoleniu 
pielęgniarek i położnych 
dokonujących przetaczania krwi i jej 
składników  
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* Warunki te nie dotyczą pielęgniarek, które:  
 - są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o  
   Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub  
 -  posiadają dyplom ratownika medycznego  lub  
 -  zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS) 

 
Lp. Nazwa dziedziny kursu kwalifikacyjnego dla 

położnych 
Niezbędne wymogi 
zakwalifikowania na kurs  
wynikające z programu kursu 

1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie 
i ginekologii 

ukończenie kursu  
RKO;  EKG 

2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
operacyjnego  

-  

3.  
 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
rodzinnego dla położnych 

ukończenie kursu  
RKO i RKO noworodka 

 

Lp. Nazwa dziedziny kursu kwalifikacyjnego dla 
pielęgniarek i położnych 

Niezbędne wymogi 
zakwalifikowania na kurs  
wynikające z programu kursu 

1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
epidemiologicznego 

- 

 

Kursy specjalistyczne: 

19. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
w środowisku nauczania i wychowania  

- 

20. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa  
w ochronie zdrowia pracujących 

- 

Lp. Nazwa dziedziny kursu specjalistycznego dla pielęgniarek 
 

1. Dializoterapia 

2. Endoskopia 

3. Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku 

4. Kompresjoterapia 

5. Leczenie ran 

6. Opieka nad dzieckiem z choroba nowotworową  

7. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą  

8. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi 

9. Opieka nad pacjentem poddawanym procesom  diagnostyki i terapii z użyciem otwartych 
źródeł promieniowania 

10. Opieka nad pacjentem z przewleką obturacyjną chorobą płuc(POCHP) 

11. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową  
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Lp. Nazwa dziedziny kursu specjalistycznego dla położnych 
1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji  

2. Leczenie ran 

3.  Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu 

4. Onkologia ginekologiczna 

5. Opieka nad kobietą z cukrzyca w okresie okołoporodowym  

6. Szczepienia ochronne 

 

Lp. Nazwa dziedziny kursu specjalistycznego dla 
pielęgniarek i położnych 

Niezbędne wymogi 
zakwalifikowania na kurs  
wynikające z programu kursu 

1. Edukator w cukrzycy 
 

 

2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie 
 

 

3.  
 

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

 

4. Opieka pielęgniarska w leczeniu systemowym 
nowotworów 

 

5. Podstawy języka migowego 
 

 

6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  
 

 

7. Resuscytacja oddechowo - krążeniowa noworodka 
 

 

8. Terapia bólu ostrego u dorosłych 
 

 

9. Terapia bólu przewlekłego  u dorosłych 
 

 

10. Wykonywanie i  interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego   u dorosłych                     

 

12. Pediatryczna  domowa opieka paliatywna 

13. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie 

14. Podstawy opieki  paliatywnej  
15. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zburzeniami psychicznymi 

16. Szczepienia ochronne 

17. Wykonanie badania spirometrycznego 

18. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonywanie dojścia 
doszpikowego 

19. Wykonywanie i ocena testów skórnych 

20. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 
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11. Ordynowanie leków i wypisywanie recept I część posiadanie dyplomu ukończenia 
studiów  drugiego stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo oraz pielęgniarek i 
położnych posiadających tytuł 
specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa, uprawnienia w 
zakresie wykonywania Wywiadu i 
badania fizykalnego 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept  II część posiadanie dyplomu ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo 
lub położnictwo oraz pielęgniarek 
i położnych posiadających tytuł 
specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


