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Tarnobrzeg , 06.09.2OL7 r.

KOMUNIKAT

ośrodek Kształcenia Podyp|omowego Pie|ęgniarek i Położnych Sp. z o.o. z siedzibq W Rzeszowie, P|acówka

Szkoleniowa w Tarnobrzegu informuje, że ogłasza nabór na pełnopłatne szkolenie specjaIizacyjne:

o Pietęgniarstwo internistyczne - dla pielęgniarek, miejsce szkolenia - Biała Pod|aska

e Pie|ęgniarstwo anestezjo|ogiczne i intensywnej opieki- d|a pielęgniarek, miejsce szkolenia - Biała Pod|aska

Koszt szkoIenia - 3.600,00 (możliwość wpłaty w ratach)

PIanowany termin rozpoczęcia szko|enia: październik 2oL7r

osoby zamierzajqce podjqć kształcenie specjaIizacyjne, powinny posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu

oraz co najmniej 2 |etni staż pracy W zawodzie W okresie ostatnich 5 |at.

W przypadku osób ubiegajqcych się o zakwaIifikowanie do specjaIizacji niezbędne jest:
- zaśWiadczenie o ukończonym kursie specjalistycznym ,,resuscytacja krqżeniowo oddechowa,, d|a pie|ęgniarek

- zaśWiadczenie o ukończonym kursie specjalistycznym ,,wykonanie i interpretacja zapisu EKG,,

- udokumentowanie posiadania kwal i f ikacj i  w zakresie badania f izykalnego (uwierzytelniona kopia dyplomu

uzyskania tytułu specja|isty po 2oo1 r' |ub zaświadczenia o ukończeniu kursu specja|istycznego Wywiad i badanie

f izykatne lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania f izykaInego Advanced PhysicaI Assessment)

tJwaga: nie jest to wymóg do zakwalifikowonia. Wszystkie ww. kursy noleży ukończyć do zakończenia szkolenia

specjalizocyjnego.

osobv, które p|anuia rozpoczać szko|enie speciaI izacvine musza posiadać uwierzvteInione konto

w svstemie sMK oraz złożvć za pomoca svstemu odpowiedniwniosek na wvbrane przez s iebie szko|enie.

Dokumenty niezbędne do kwalifikacji (kartę zgłoszenie, kopię aktualnego prawa wykonywania zawodu oraz

zaświadczenie o posiadanym stażu pracy) należy przesytać na adres ośrodka Kształcenia w Tarnobrzegu do dnia

15. października 2017r.

B|iższe informacje osoby chętne mogq uzyskać pod nr telefonu: h5/ 8f3 28 80
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