
                         OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK 2015 

Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu informuje, iż w 2015 roku realizowane będą 
następujące kursy: 

Lp . Nazwa szkolenia Rodzaj szkolenia 
1. 
 

Pielęgniarstwo położnicze  
dla położnych  

Specjalizacja 

2. Pielęgniarstwo pediatryczne  
dla pielęgniarek  

Specjalizacja 

3. Organizacja i zarządzanie  
dla pielęgniarek i położnych  

Specjalizacja 

4. Pielęgniarstwo zachowawcze  
dla pielęgniarek 

Specjalizacja 

5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki  
dla pielęgniarek 

Specjalizacja 

6. Pielęgniarstwo psychiatryczne  
dla pielęgniarek  

Kurs kwalifikacyjny 

7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej  
dla pielęgniarek  

Kurs kwalifikacyjny 

8. Pielęgniarstwo ratunkowe  
dla pielęgniarek   

Kurs kwalifikacyjny 

9. Pielęgniarstwo kardiologiczne 
dla pielęgniarek 

Kurs kwalifikacyjny 

10. Leczenie ran  
dla pielęgniarek  

Kurs specjalistyczny 

11. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych 
dla pielęgniarek i położnych  

Kurs specjalistyczny 

12. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dorosłych dla 
pielęgniarek i położnych 

Kurs specjalistyczny 

13. Szczepienia ochronne 
dla pielęgniarek 

Kurs specjalistyczny 

14. Wykonanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej 
oraz wykonanie dojścia doszpikowego                             
dla  pielęgniarek systemu PRM 

Kurs specjalistyczny 
 

15. Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego – EKG                                  
dla  pielęgniarek i położnych          

Kurs specjalistyczny 

16. Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami 
otorynolaryngologicznymi  
dla pielęgniarek  

Kurs specjalistyczny 

 



17. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w 
leczeniu systemowym nowotworów  
dla pielęgniarek i położnych 

Kurs specjalistyczny 

18. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji          
dla położnych 

Kurs specjalistyczny 

19. Wykonanie i ocena testów skórnych  
dla pielęgniarek 

Kurs specjalistyczny 

20 Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom 
diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem 
otwartych źródeł promieniowania 
dla pielęgniarek 

Kurs specjalistyczny 

21. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową  
dla pielęgniarek 

Kurs specjalistyczny 

22. Porty  naczyniowe- pielęgnowanie pacjenta  z 
centralnym dostępem naczyniowym 
dla pielęgniarek i położnych 

Kurs dokształcający 

23. Informatyka i statystyka 
dla pielęgniarek i położnych  

Kurs dokształcający 

24. Komunikacja interpersonalna                                      
dla pielęgniarek, położnych, oraz innych grup 
zawodowych  medycznych 

Kurs dokształcający 

 
Osoby zainteresowane jakąkolwiek formą kształcenia proszę o składanie wniosków                        
drogą e-meilową na adres skppip@euh-e.edu.pl lub osobiście w gmachu uczelni                       
pok. 117. 
Zapraszam do składania wniosków i propozycji, gdyż umożliwi to, odpowiedź na 
zapotrzebowanie środowiska.  
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