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IV kroki do mistrzostwa –  

szkolenie dla pielęgniarek i położnych 

Program: 

 

1. Wywiad i badanie przedmiotowe 

(elementy badania fizykalnego wykorzystywane w praktyce pielęgniarskiej: min. 

różnicowanie zapalenia oskrzeli  i płuc, osłuchiwanie płuc i serca, różnicowanie bakteryjnego 

i wirusowego zapalenia gardła, ucha, zatok, badanie brzucha, badanie neurologiczne)  

Plan: szkolenie online 4.09.2021 r. godz. 9:00 – 14:00 

 

2. Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Receptura w 

praktyce pielęgniarskiej 

(zasady i tryb wystawiania recept refundowanych, transgranicznych, pro auctore, pro 

familiae, ordynacja a kontynuacja, e-recepty, gabinet.gov.pl, aplikacje, zasady wypisywania 

leków recepturowych w ramach kontynuacji leczenia, wyroby medyczne wydawane na 

zlecenie, eZWM) 

Plan: szkolenie online 11.09.2021 r. godz. 9:00 – 14:00 

 

3. Badanie kwalifikacyjne w praktyce pielęgniarskiej 

    Badanie przedmiotowe w praktyce położnej 

    e-recepty, aplikacje i programy 

    Wyroby medyczne wydawane na zlecenie 

     Leki przeciwbólowe 

Plan: szkolenie online 18.09.2021 r. godz. 9:00 – 14:00 
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4. Warsztaty 

(osłuchiwanie płuc, osłuchiwanie serca, badanie brzucha, otoskopia, wypisywanie recept, 

wystawianie e-recpt, kwalifikacja do szczepienia, pokaz sprzętu do badania fizykalnego)  

Plan: szkolenie w formie warsztatów 25.09.2021 r. godz. 9:00 – 14:00 

 

➢ Szkolenie prowadzą:  

mgr piel. Alicja Dobrzewińska, spec. piel. rodzinnego 

mgr poł. Justyna Lewandowska, spec. piel. neonatologicznego 

lic. piel. Magdalena Włochowicz, spec. piel. chirurgicznego 

mgr piel. Michał Milewski, spec. piel. op. paliatywnej 

mgr piel. Jerzy Krukowski, spec. piel. op. paliatywnej 

 

Patronat nad szkoleniem objęła Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa 

GUMed dr hab. n. o zdr. Aleksandra Gaworska - Krzemińska 

 

➢ Terminy szkoleń:  

4.09.2021 online  

11.09.2021 online 

18.09.2021 online 

25.09.2021 zajęcia warsztatowe 

w godz. 9:00 – 14:00 

 

➢ Miejsce: Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Gdańsk, Dębinki 7 (budynek 15) 

 

➢ Cena szkolenia 800,00 zł 

Dla Członków OIPiP w Gdańsku regularnie opłacających składki - cena wynosi jedynie 

400 zł gdyż drugą połowę pokrywa OIPiP w Gdańsku. 

*Uwaga. To szkolenie nie podlega refundacji z przyczyny, iż już na wstępie OIPiP                     

w Gdańsku pokrywa koszt w wysokości 50% 
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➢ Faktury dla firm wystawiamy i wyślemy na Państwa e-mail po otrzymaniu NIP firmy, dla 

osób indywidualnych po otrzymaniu danych tożsamości, PESEL i pełnych danych  

adresowych. 

Ze względu na miesięczny system rozliczeń podatkowych faktury wystawiamy i wysyłamy 

tylko do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wpłata 

 

➢ Wpłata na konto bankowe numer: 24 1870 1045 2078 1192 6526 0001 

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko i nazwę kursu. 

 

➢ Uczestnicy są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej (rękawice, 

maseczki) oraz do przestrzegania odpowiedniego dystansu oraz innych przepisów 

związanych z zapobieganiem COVID-19 przez cały czas trwania szkolenia. 

Osoba, u której występują objawy COVID-19 nie może uczestniczyć w szkoleniu. 

 

➢ Na szkolenie warto ze sobą zabrać stetoskopy oraz tablet lub laptop. Mogą się przydać na 

warsztatach. 

➢ Uczestnicy, po ukończeniu szkolenia otrzymają certyfikaty 

 

Aby przystąpić do szkolenia należy: 

I. RODO 

Na stronie www.nursikom.pl w zakładce „dokumenty” odszukać link „Przetwarzanie 

danych osobowych” i pobrać dokument i złożyć na nim cyfrowy podpis. (Instrukcja jak 

złożyć cyfrowy podpis jest na stronie www.nursikom.pl, w zakładce „instrukcje” pod 

linkiem „Jak złożyć cyfrowy podpis”). 

Po podpisaniu dokumentu odesłać go na e-mail nursikom@gmail.com 

 

II. Link 

Po zaksięgowaniu płatności, dodajemy Państwa e-mail do zespołu na Teams. System 

Teams wysyła, właśnie na ten e-mail wiadomość, w której są podane wskazówki jak 

zainstalować i dołączyć do TEAMS.  W zespole już czekają na Państwa różne informacje. 

Proszę pamiętać, żeby nie rozpoczynać spotkań. W wyznaczonym terminie, na 

odpowiednim kanale czekamy aż spotkanie online zostanie rozpoczęte przez organizatora 

lub wykładowcę, wtedy pojawi się możliwość dołączenia do spotkania po przez kliknięcie  

http://www.nursikom.pl/
http://www.nursikom.pl/
mailto:nursikom@gmail.com
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„Dołącz”. Pierwsze spotkania organizacyjne zawsze odbywają się na kanale „Ogólny” i na 

nim należy oczekiwać na rozpoczęcie spotkania.  

 

W dniu poprzedzającym pierwszy dzień szkolenia (dla chętnych), będzie zorganizowana 

próba sprzętu i ustawień aplikacji. Dokładny termin zostanie przesłany dla każdego 

uczestnika za pomocą e-mail, na kilka dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 

szkolenia. 

 

II. Termin zapisu na szkolenie 

Zapisy na kurs przyjmowane będą najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Zgłoszenie należy wysłać na e-mail nursikom@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać 

imię i nazwisko oraz npwz. 

 

Proszę o przysyłanie danych zgłoszeniowych, podpisanej klauzuli (RODO), oraz 

potwierdzeń zapłaty i danych do faktury w jednym mailu (jeśli to możliwe). 

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszym szkoleniem!       

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!        

 

 

 

                                                              z wyrazami szacunku  

 

Jerzy Krukowski                                                Anna Czarnecka 

                                                                           Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku                                 

 

 

 

 

Nasza misja: Przekazywanie  wiedzy aktualnej, pełnej, prawdziwej i rzetelnej na najwyższym poziomie. 

mailto:nursikom@gmail.com

