Ośrodek konsultingowo-szkoleniowy kadr medycznych

OFERTA KSZTAŁCENIA
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH
Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych” jest to rodzaj kształcenia, który
zgodnie z rozdziałem 6 art.71 ustawy z dnia 15. lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych
kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej
dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.
W czasie kursu uczestnik przyswaja sobie wiedzę z zakresu kształcenia podyplomowego
uwzględniające:
• aktualną treści wynikających z rozwoju nauk medycznych i zmieniającego się stanu
prawnego,
• aktualną treści wynikających z potrzeb zdrowotnych i problemów regionu
Program kursu kwalifikacyjnego obejmuje:
• blok ogólnozawodowy,
• blok specjalistyczny.
Program kształcenia uwzględnia wszystkie elementy modułów wskazanych w planie nauczania
programu ramowego, treści kształcenia mogą być dostosowane do warunków i potrzeb lokalnych.
Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia zgodnie z ramowym program jest dla
organizatora i uczestnika kształcenia obowiązującym elementem programu. Osiągnięcie wskazanych
umiejętności gwarantuje, że każdy absolwent kursu kwalifikacyjnego będzie posiadać takie same
kwalifikacje, niezależnie od miejsca ukończenia kształcenia, podmiotu organizującego kształcenie
podyplomowe oraz trybu kształcenia.
Program zajęć praktycznych uwzględnia wykaz świadczeń zdrowotnych (opracowany na
podstawie wykazu umiejętności), do zaliczenia których zobowiązany jest uczestnik kursu
kwalifikacyjnego. Dokumentację zawierającą potwierdzenie zaliczenia poszczególnych świadczeń
opracowuje Ośrodek Konsultingowo Szkoleniowy Kadr Medycznych Jolanty Westwalewicz organizator kształcenia. Stanowi ona wewnętrzny dokument organizatora.
Cel kształcenia
Przygotowanie położnej do: samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece nad kobietą i
jej rodziną w różnych okresach jej życia i sytuacjach życiowych, roli promotora, doradcy w sprawach
potęgowania zdrowia kobiety i rodziny, zdobycia umiejętności organizowania praktyki kontraktowej
w zakresie świadczonych usług oraz umiejętności współpracy z zespołem terapeutycznym
podstawowej opieki zdrowotnej.
Blok tematyczny ORGANIZACJA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Przygotowanie
położnej do udziału w realizacji zadań podstawowej opieki zdrowotnej w opiece nad kobietą, rodziną i
społecznością lokalną oraz podejmowania działań w zakresie zawierania umów na realizację
świadczeń zdrowotnych
Blok tematyczny PIELĘGNIARSTWO RODZINNE Przygotowanie położnej do wykonywania
zadań związanych z bezpośrednią opieką nad kobietą, rodziną, społecznością.
Blok tematyczny OPIEKA PRZEDPORODOWA Przygotowanie położnej do realizacji zadań z
zakresu poradnictwa przedciążowego oraz opieki nad kobietą w ciąży z uwzględnieniem potrzeb
biopsychospołecznych.
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Blok tematyczny OPIEKA OKOŁOPORODOWA Przygotowanie położnej do samodzielnego i
bezpiecznego wykonywania świadczeń w opiece nad rodzącą, położnicą i jej dzieckiem.
Blok tematyczny OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM Przygotowanie położnej do pełnienia
funkcji promotora zdrowia oraz podejmowania opieki nad kobietą w sytuacji choroby i
niepełnosprawności.
Blok tematyczny OPIEKA NAD KOBIETĄ ZE SCHORZENIAMI GINEKOLOGICZNYMI
Przygotowanie położnej do pełnienia funkcji w zakresie profilaktyki chorób, pielęgnacji, edukacji oraz
rehabilitacji w opiece nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi.
Czas trwania
Czas trwania kursu kwalifikacyjnego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich
modułów kształcenia, zawartych w ramowym programie kursu kwalifikacyjnego, nie może być on
jednak krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Łączną liczbę godzin zaplanowano na 532
godziny dydaktyczne:
• blok ogólno zawodowy 135 godzin (Organizator kształcenia może zrezygnować z modułu Leczenie krwią)
• blok specjalistyczny 397 godzin
o część teoretyczna 180 godzin
o część praktyczna 217 godzin

RODZAJ KSZTAŁCENIA:

KURS KWALIFIKACYJNY

Dziedzina:

Pielęgniarstwo Rodzinne dla
Położnych

Dla pielęgniarek

TAK

Dla położnych:

TAK

Organizator:

Ośrodek Konsultingowo-Szkoleniowy
Kadr Medycznych
Jolanta Westwalewicz

Dane organizatora:

Adres; ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
TEL/FAX: (071) 7949707,
KOM: 606-609-154 lub 600-385-716

Tryb kształcenia:

mieszany

Miasto:

Wrocław

Planowany termin rozpoczęcia

wrzesień 2010

adresu e-mail
adres WWW

kadrmed@tlen.pl
www.kadrmed.com.pl

Niezbędne dokumenty:
Zaświadczenie -dokument
potwierdzające staż pracy w
zawodzie

√√√
TAK- minimum 1rok pracy w
zawodzie

Prawo wykonywania zawodu

TAK

Wniosek zgłoszenie

TAK
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