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Komunikat
Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że przyjmujemy zgłoszenia w Systemie
Monitorowania Kształcenia na bezpłatny kurs kwalifikacyjnego w dziedzinie
„Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki” dla pielęgniarek
Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 18.11.2022r.
Zajęcia stażowe odbędą w terminach i placówkach wyznaczonych przez Organizatora
Kształcenia po wcześniejszym zapisaniu się do grupy
Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 445 godzin dydaktycznych:
zajęcia teoretyczne – 200 godzin,
zajęcia praktyczne – 245 godzin.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie weekendowym , zajęcia praktycznie w tygodniu.
Warunkiem wzięcia udziału w bezpłatnym kursie jest:
• posiadanie zaświadczenia o ukończeniu: (lub uczestnik ukończy niżej wymienione kursy do
zakończenia szkolenia)
a) kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
b) kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.
Warunki o których mowa w ppkt a) i b) 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).
• aktualne prawo wykonywania zawodu,
• dołączenie podczas składania wniosku na kurs
w systemie SMK zaświadczenie
potwierdzającego 6 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki
• przynależność członkowska do Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych,
• regularne opłacanie składek członkowskich bez zaległości przez okres 36 miesięcy, nowi
członkowie SIPIP po upływie 24 miesięcy regularnego opłacania składek zgodnie
z
regulaminem
Komisji
Kształcenia
dostępnym
na
stronie
internetowej
www.sipip.szczecin.pl, oraz posiadania aktualnych danych w CRPiP,
• nowi członkowie SIPIP mogą starać się o uczestnictwo po minimum 6 miesięcznym okresie
regularnego opłacania składek oraz posiadania aktualnych danych w CRPiP.
• założenie konta w systemie SMK,
• złożenie wniosku o modyfikację uprawnień,
• po wcześniejszej aktywacji konta w systemie SMK przez SIPiP lub złożeniu podpisu epuap ,
należy złożyć wniosek o przyjęcie na w/w szkolenie ,
• wniosek
o
przyjęcie
na
kurs
składa
się
wg
poniższego
schematu:
Po zalogowaniu do systemu z nadanymi uprawnieniami należy wybrać kwadrat: „Dane o
planowanych szkoleniach” –> wybrać rodzaj kształcenia oraz dziedzinę kształcenia -> po

wybraniu wskazanych opcji, wybrać województwo zachodniopomorskie, wyszukać kurs
organizowany przez SIPIP i kliknąć złóż wniosek na kurs.

Ilość miejsc jest ograniczona 25 osób może zostać zakwalifikowanych do udziału w w/w szkoleniu.
Istnieje również możliwość odpłatnego uczestnictwa w szkoleniach dla osób nie będących członkami
SIPIP oraz nie spełniających warunków opłacania składek zgodnie z regulaminem Komisji Kształcenia.
Realizujemy szkolenia dla zorganizowanych grup pielęgniarek i położnych, również szkolenia
wyjazdowe w innych miastach.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z działem szkoleń SIPIP
pod nr 914329864 lub e-mail szkolenia@sipip.szczecin.pl

