
Uwaga 

Zmiany dotyczące nowych programów kursów 

organizowanych przez OIPiP w Łodzi 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE  

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 

ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma 

na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej 

dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej 

dziedzinie.  

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może 

być prowadzona specjalizacja zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. 

w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w 

których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).  

Szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie:  

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne 

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne – RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne 

3. Pielęgniarstwo geriatryczne – RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne 

4. Pielęgniarstwo internistyczne –RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne 

5. Pielęgniarstwo onkologiczne – Wywiad i badanie fizykalne 

6. Pielęgniarstwo operacyjne – Wywiad i badanie fizykalne 

7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Leczenie ran, Wywiad i badanie fizykalne 

8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – RKO, Wywiad i badanie fizykalne 

9. Pielęgniarstwo pediatryczne – RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne 

10. Pielęgniarstwo psychiatryczne – RKO, Wywiad i badanie fizykalne 

11. Pielęgniarstwo ratunkowe – RKO, EKR, RKO – noworodka, Wywiad i badanie fizykalne 

12. Pielęgniarstwo rodzinne – RKO, EKG, Wywiad i badanie fizykalne 

13. Ochrona zdrowia pracujących – RKO, Wywiad i badanie fizykalne  

Szkolenia specjalizacyjnego dla położnych w dziedzinie:  

1. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – RKO – noworodka, Leczenie ran, Wywiad i badanie 

fizykalne 

2. Pielęgniarstwo rodzinne – RKO – noworodka, Wywiad i badanie fizykalne 

Szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:  

1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne - Wywiad i badanie fizykalne 

2. Pielęgniarstwo neonatologiczne - Wywiad i badanie fizykalne 

1. Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów 

zawartych w art. 67 ust. 4  ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. 

zm.), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursów specjalistycznych wymienionych 

http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20anestezjologiczne%20i%20intensywnej%20opieki.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20chirurgiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20geriatryczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20internistyczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20onkologiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20operacyjne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20opieki%20d%C5%82ugoterminowej.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20opieki%20paliatywnej.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20pediatryczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20psychiatryczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20ratunkowe.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20rodzinne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL/Ochrona%20zdrowia%20pracuj%C4%85cych.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/POL/Piel%C4%99gniarstwo%20ginekologiczno-po%C5%82o%C5%BCnicze.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/POL/Piel%C4%99gniarstwo%20rodzinne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL_POL/Piel%C4%99gniarstwo%20epidemiologiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/SS/PIEL_POL/Piel%C4%99gniarstwo%20neonatologiczne.pdf


przy danej dziedzinie specjalizacji. 

2. Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane 

uwierzytelnioną kopią: dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub zaświadczenia o ukończeniu kursu 

specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badanie 

fizykalnego Advanced Physical Assessment. 

 

                                             KURSY KWALIFIKACYJNE  

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez 

pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych 

wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie 

zdrowia.  

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą 

być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 

grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie 

zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562).  

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:  

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – RKO, EKG 

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne – RKO, EKG 

3. Pielęgniarstwo diabetologiczne  

4. Pielęgniarstwo geriatryczne – Leczenie ran 

5. Pielęgniarstwo internistyczne – RKO, EKG 

6. Pielęgniarstwo kardiologiczne – RKO, EKG 

7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią - RKO  

8. Pielęgniarstwo neonatologiczne  

9. Pielęgniarstwo neurologiczne - RKO 

10. Pielęgniarstwo onkologiczne  

11. Pielęgniarstwo operacyjne  

12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej  

13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej  

14. Pielęgniarstwo pediatryczne – RKO, EKG 

15. Pielęgniarstwo psychiatryczne  

16. Pielęgniarstwo ratunkowe – RKO -noworodka 

17. Pielęgniarstwo rodzinne  

18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania  

19. Pielęgniarstwo transplantacyjne – RKO, EKG, Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych 

20. Ochrona zdrowia pracujących  

Kursy kwalifikacyjne dla położnych w dziedzinie:  

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii – RKO, EKG 

2. Pielęgniarstwo operacyjne  

3. Pielęgniarstwo rodzinne – RKO, RKO - noworodka 

http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20anestezjologiczne%20i%20intensywnej%20opieki.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20chirurgiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20diabetologiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20geriatryczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20internistyczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20kardiologiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20nefrologiczne%20z%20dializoterapi%C4%85.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20neonatologiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20neurologiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20onkologiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20operacyjne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20opieki%20d%C5%82ugoterminowej.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20opieki%20paliatywnej.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20pediatryczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20psychiatryczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20ratunkowe.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20rodzinne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20%C5%9Brodowiska%20nauczania%20i%20wychowania.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Piel%C4%99gniarstwo%20transplantacyjne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL/Ochrona%20zdrowia%20pracuj%C4%85cych.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/POL/Piel%C4%99gniarstwo%20anestezjologiczne%20i%20intensywnej%20opieki%20w%20po%C5%82o%C5%BCnictwie%20i%20ginekologii.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/POL/Piel%C4%99gniarstwo%20operacyjne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/POL/Piel%C4%99gniarstwo%20rodzinne.pdf


 

Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:  

1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne  

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów 

zawartych w art. 71 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. 

zm. ), a ponadto legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu                                                       kursów 

specjalistycznych wymienionych przy danej dziedzinie specjalizacji. 

 

KURSY SPECJALISTYCZNE  

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez 

pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy 

udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub 

rehabilitacyjnych.  

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:  

1. Dializoterapia  

2. Kompresjoterapia  

3. Leczenie ran  

4. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową  

5. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą  

6. Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi  

7. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem 

otwartych źródeł promieniowania  

8. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową  

9. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie  

10. Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej  

11. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi  

12. Szczepienia ochronne  

13. Wykonanie badania spirometrycznego  

14. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego  

15. Wykonywanie i ocena testów skórnych  

16. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe  

Kursy specjalistyczne dla położnych:  

1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji  

2. Leczenie ran  

3. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu  

4. Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym  

5. Szczepienia ochronne  

http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KK/PIEL_POL/Piel%C4%99gniarstwo%20epidemiologiczne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Dializoterapia.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Kompresjoterapia.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Leczenie%20ran.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Opieka%20nad%20dzieckiem%20z%20chorob%C4%85%20nowotworow%C4%85.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Opieka%20nad%20dzie%C4%87mi%20i%20m%C5%82odzie%C5%BC%C4%85%20z%20cukrzyc%C4%85.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Opieka%20nad%20dzie%C4%87mi%20ze%20schorzeniami%20otorynolaryngologicznymi.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Opieka%20nad%20pacjentem%20poddawanym%20proc.%20diag.%20i%20terap.%20z%20u%C5%BCyciem%20otwartych%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20promieniowania.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Opieka%20nad%20pacjentem%20poddawanym%20proc.%20diag.%20i%20terap.%20z%20u%C5%BCyciem%20otwartych%20%C5%BAr%C3%B3de%C5%82%20promieniowania.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Opieka%20nad%20pacjentem%20ze%20stomi%C4%85%20jelitow%C4%85.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Piel%C4%99gnowanie%20pacjenta%20doros%C5%82ego%20wentylowanego%20mechanicznie.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Podstawy%20terapii%20objawowej%20w%20opiece%20paliatywnej.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Rehabilitacja%20os%C3%B3b%20z%20przewlek%C5%82ymi%20zaburzeniami%20psychicznymi.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Szczepienia%20ochronne.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Wykonanie%20badania%20spirometrycznego.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Wykonanie%20konikopunkcji,%20odbarczenie%20odmy%20pr%C4%99%C5%BCnej%20oraz%20wykonanie%20doj%C5%9Bcia%20doszpikowego.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/Wykonywanie%20i%20ocena%20test%C3%B3w%20sk%C3%B3rnych.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL/%C5%BBywienie%20dojelitowe%20i%20pozajelitowe.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/POL/Edukacja%20i%20wsparcie%20kobiety%20w%20okresie%20laktacji.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/POL/Leczenie%20ran.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/POL/Monitorowanie%20dobrostanu%20p%C5%82odu%20w%20czasie%20ci%C4%85%C5%BCy%20i%20podczas%20porodu.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/POL/Opieka%20nad%20kobiet%C4%85%20z%20cukrzyc%C4%85%20w%20okresie%20oko%C5%82oporodowym.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/POL/Szczepienia%20ochronne.pdf


 

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:  

1. Edukator w cukrzycy  

2. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie  

3. Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI  

4. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów  

5. Podstawy języka migowego  

6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa  

7. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka  

8. Terapia bólu ostrego u dorosłych  

9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych  

10. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego  

11. Wywiad i badanie fizykalne  

 

http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Edukator%20%20w%20cukrzycy.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Komunikowanie%20interpersonalne%20w%20piel%C4%99gniarstwie.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Opieka%20nad%20osobami%20z%20cukrzyc%C4%85%20stosuj%C4%85cymi%20terapi%C4%99%20ci%C4%85g%C5%82ego%20podsk%C3%B3rnego%20wlewu%20insuliny%20CPWI.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Opieka%20piel%C4%99gniarska%20nad%20chorymi%20doros%C5%82ymi%20w%20leczeniu%20systemowym%20nowotwor%C3%B3w.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Podstawy%20j%C4%99zyka%20migowego.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Resuscytacja%20kr%C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Resuscytacja%20oddechowo-kr%C4%85%C5%BCeniowa%20noworodka.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Terapia%20b%C3%B3lu%20ostrego%20u%20doros%C5%82ych.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Terapia%20b%C3%B3lu%20przewlek%C5%82ego%20u%20doros%C5%82ych.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Wykonanie%20i%20%20interpretacja%20zapisu%20elektrokardiograficznego.pdf
http://www.ckppip.edu.pl/doki/Prog_Nowe/KS/PIEL_POL/Wywiad%20i%20badanie%20fizykalne.pdf

