
LIPIEC 2015- OSTATNI NABÓR STARYM TRYBEM

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie wykazu
dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w 
których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, które wchodzi w życie  
z  dniem 24 sierpnia 2015r Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, 
Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży informuje, że  prowadzi  ostatni nabór  na 
n/w szkolenia prowadzone starym trybem:

SPECJALIZACJE

 1. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa  zachowawczego” dla 
pielęgniarek      (1110 godzin dydaktycznych  – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji :   10 lipca 2015 r.

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i 
Doskonalenia Zawodowego  Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2 ( Sala Wykładowa)

Zajęcia teoretyczne odbywają się co dwa tygodnie –  sobota,  niedziela

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia 
szkolenia)

 Koszt  specjalizacji:

Całkowity koszt jednego miejsca szkoleniowego    wynosi 4000,00 zł

Uczestnik   pokrywa   całkowity  koszt uczestnictwa w specjalizacji w wysokości 4000,00 zł –

jednorazowo lub w rozłożeniu na raty:

 W ratach  miesięcznych

   W czterech ratach   po 1000,-zł

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

               2. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa  anestezjologicznego i 
intensywnej opieki” dla pielęgniarek   (1150 godzin dydaktycznych – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji :   10 lipiec 2015 r.

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i 
Doskonalenia Zawodowego  Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2 ( Sala Wykładowa)

Zajęcia teoretyczne odbywają się co dwa tygodnie –  sobota,  niedziela



Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia 
szkolenia)

Koszt  specjalizacji:

Całkowity koszt jednego miejsca szkoleniowego    wynosi 4000,00 zł

Uczestnik   pokrywa   całkowity  koszt uczestnictwa w specjalizacji w wysokości 4000,00 zł –

jednorazowo lub w rozłożeniu na raty:

 W ratach  miesięcznych

  W czterech ratach   po 1000,-zł

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

         3. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa  ratunkowego” dla 
pielęgniarek       (1111 godzin dydaktycznych – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji :  10 lipiec 2015 r.

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i 
Doskonalenia Zawodowego  Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2 ( Sala Wykładowa)

Zajęcia teoretyczne odbywają się co dwa tygodnie –  sobota,  niedziela

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia 
szkolenia)

Koszt  specjalizacji:

Całkowity koszt jednego miejsca szkoleniowego    wynosi 4000,00 zł

Uczestnik   pokrywa   całkowity  koszt uczestnictwa w specjalizacji w wysokości 4000,00 zł –

jednorazowo lub w rozłożeniu na raty:

 W ratach  miesięcznych

  W czterech ratach   po 1000,-zł

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

   4. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa  położniczego” dla
 położnych       (1095 godzin dydaktycznych – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji :  10 lipiec 2015 r.



Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i 
Doskonalenia Zawodowego  Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2 ( Sala Wykładowa)

Zajęcia teoretyczne odbywają się co dwa tygodnie –  sobota,  niedziela

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia 
szkolenia)

Koszt  specjalizacji:

Całkowity koszt jednego miejsca szkoleniowego    wynosi 4000,00 zł

Uczestnik   pokrywa   całkowity  koszt uczestnictwa w specjalizacji w wysokości 4000,00 zł –

jednorazowo lub w rozłożeniu na raty:

 W ratach  miesięcznych

  W czterech ratach   po 1000,-zł

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

   5. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie „Pielęgniarstwa  operacyjnego” dla 
pielęgniarek       (1200 godzin dydaktycznych – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji :  10 lipiec 2015 r.

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i 
Doskonalenia Zawodowego  Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2 ( Sala Wykładowa)

Zajęcia teoretyczne odbywają się co dwa tygodnie –  sobota,  niedziela

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia 
szkolenia)

Koszt  specjalizacji:

Całkowity koszt jednego miejsca szkoleniowego    wynosi 4000,00 zł

Uczestnik   pokrywa   całkowity  koszt uczestnictwa w specjalizacji w wysokości 4000,00 zł –

jednorazowo lub w rozłożeniu na raty:

 W ratach  miesięcznych

  W czterech ratach   po 1000,-zł

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

KURSY  SPECJALISTYCZNE



1. Kurs  specjalistyczny w  zakresie „Leczenie ran Nr 11/07″ dla pielęgniarek  (225 
godzin dydaktycznych – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia:  lipiec 2015 r.

Zajęcia teoretyczne: jeden dzień w tygodniu

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia 
szkolenia)

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2 
( Sala Wykładowa)

Całkowity koszt  uczestnictwa w szkoleniu wynosi 700,-zł

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71

2. Kurs  specjalistyczny w  zakresie „Leczenie ran Nr 12/07″ dla położnych  (115 godzin 
dydaktycznych – teoria + staż)

Planowany termin rozpoczęcia:  lipiec 2015 r.

Zajęcia teoretyczne: jeden dzień w tygodniu

Harmonogram odbycia stażu zostanie ustalony dla każdej grupy w dniu rozpoczęcia 
szkolenia)

Miejsce szkolenia: Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Łomża, ul. Konstytucji 3 Maja 2 
( Sala Wykładowa)

Całkowity koszt  uczestnictwa w szkoleniu wynosi 500,-zł

Szczegółowych informacji można uzyskać w Stowarzyszeniu, tel. 86 216 27 71
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