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PIELĘGNIARSTWOGERIATRYCZNE
14październik 2017 – 24 marca 2018
kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek

Nabór na bezpłatne szkolenie trwa do 05 października 2017 r.
Miejsce realizacji zajęć: Szczecin
Wymagania
Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego może przystąpić pielęgniarka
posiadająca:
 ukończony kurs specjalistyczny z zakresu leczenie ran
 prawo wykonania zawodu
 co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki
Cel kształcenia
Zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią
umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.
Ogólne efekty kształcenia
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznegouzyskuje pielęgniarka,
która:
1) w zakresie wiedzy posiada:
 podstawową wiedzę o mechanizmach procesu starzenia się;
 wiedzę z zakresu pielęgnowania chorych w wybranych schorzeniach najczęściej występujących
w podeszłym wieku
2) w zakresie umiejętności potrafi:
 planować typową opiekę pielęgniarską niezbędną w opiece geriatrycznej;
 wdrażać zaplanowane interwencje pielęgniarskie u pacjentów w wieku podeszłym;
 dostosowywać specyficzne sposoby działania do różnych stanów i sytuacji zdrowotnych chorego
3) w zakresie kompetencji społecznych:
 szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną
oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 szanuje godność i autonomię osób starszych powierzonych jej opiece;
 wykazuje odpowiedzialność za wykonywaną pracę;
 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu.
Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin wynosi 305 godzin dydaktycznych:
 zajęcia teoretyczne – 180 godzin (zjazdy co 2 tygodnie - piątek, sobota, niedziela) – 23 dni
 zajęcia praktyczne – 125 godzin (od poniedziałku do piątku) – 11 dni
W ramach projektu zapewniamy
 bezpłatne materiały szkoleniowe
 catering na zajęciach teoretycznych (obiad + serwis kawowy)
 zwrot za dojazdy i noclegi
Formularze rekrutacyjne do pobrania na stronie

zdz.gorzow.pl

WZDZ Gorzów
Iwona Czechowicz – spec. ds. szkoleń
ul. Sikorskiego 95

OSOBY DO KONTAKTU
Szczecin
Agnieszka Bidermann – Chęcińska
kierownik kursu

szkolenia.medyczne@zdz.gorzow.pl
510 134 353, 95 720 73 25

agabch@tlen.pl
500 842 777

w zakładce SZKOLENIA MEDYCZNE

OKZ Choszczno
Henryk Jurkiewicz –spec. ds. szkoleń
ul. Grunwaldzka 30
okz.choszczno@zdz.gorzow.pl
505 110 036, 95 765 15 76

ZAPRASZAMY

