
                
 

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

 

„Kurs specjalistyczny z psychogeriatrii dla pielęgniarek i rehabilitantów” 

Marzec – Czerwiec 2015 rok 

 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MD CARE” Sp. z o.o. realizujący projekt pod tytułem: 

 
„Poprawa dostępu do świadczeń opieki długoterminowej dla osób starszych dzięki rozbudowie 

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „PODLASIE” – NZOZ „MD CARE” Sp. z o.o.” 
 

dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 

 
ogłasza nabór na „Kurs specjalistyczny z psychogeriatrii dla pielęgniarek i rehabilitantów” 

 
skierowany do pielęgniarek oraz rehabilitantów chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie. 

 

 
Tematyka kursu składa się z ośmiu modułów: 

o I: Wprowadzenie do gerontologii i geriatrii. 
o II: Całościowa ocena geriatryczna. 
o III: Geriatryczne zespoły niesprawności. 
o IV: Zespoły psychogeriatryczne. 
o V: Komunikowanie się z pacjentem geriatrycznym. Umiejętność radzenia sobie ze 

stresem. 
o VI: Opieka paliatywna i terminalna w geriatrii i psychogeriatrii. 
o VII: Postępowanie fizjoterapeutyczne i rehabilitacja psychiatryczna u osoby starszej. 

Praktyczne aspekty aktywizacji osób starszych. 
o VIII: Aspekty prawne i etyczne w pracy z osobami starszymi. 

 
Liczba godzin dydaktycznych wynosi 60 godzin: 

 42 godziny wykładowo-dydaktyczne 
 18 godzin warsztatowo-seminaryjnych, w tym 14 godzin ćwiczeń 

 
Wykłady będą odbywały się w Sali konferencyjnej budynku Eljo przy ul. Branickiego 17A (na parterze) 
w Białymstoku 
Ćwiczenia będą odbywały się w Zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym „Podlasie” – NZOZ „MD Care” 
Sp. z o.o. w Dworakach-Staśkach – dojazd z Białegostoku zostanie zapewniony. 
 
Terminy kursów*:  
Kurs zostanie przeprowadzony w 4 turach łącznie dla 120 osób. 
I tura: 7-8.03.2015; 14-15.03.2015; 16-20.03.2015 (termin zajęty) 
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II tura: 11-12.04.2015; 18-20.04.2015; 21-24.04.2015(w podziale na 2 grupy po 2 dni)** 
III tura: 9-10.05.2015; 16-18.05.2015; 19-22.05.2015(w podziale na 2 grupy po 2 dni) 
IV tura: 13-14.06.2015; 20-22.06.2015; 23-26.06.2015(w podziale na 2 grupy po 2 dni) 
*poszczególne terminy mogą jeszcze ulec zmianie 
** cała II tura odbywa się w Dworakach-Staśkach, dojazd we własnym zakresie 
 
Osoby zgłaszające się będą przyporządkowywane do poszczególnych terminów zgodnie z kolejnością 
zgłoszeń.  
Aby się zgłosić należy wypełnić Formularz rejestracyjny i przesłać go pocztą na adres: Renata 
Zabielska, ul. Prowiantowa 17 m 111, 15-707 Białystok, bądź mailem na adres: 
r.zabielska@inzynieriaprojektu.eu.  
Można także dokonać zgłoszenia telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 518 297 076 
 
Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny i kończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu. 
Zarówno w trakcie wykładów jak i ćwiczeń zapewniony jest obiad oraz przerwy kawowe. 
 
Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 518 297 076 u Pani Renaty Zabielskiej. 
 
Zapraszamy serdecznie! 
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