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OFERTA SZKOLENIOWA 

 

Kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie  

 

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych” 

 

Instytucja organizująca kurs: 

ProCogita Szkolenia – firma organizująca szkolenia podyplomowe dla pielęgniarek i 

położnych. Firma posiada certyfikat jakości usług SUS 2.0 oraz wpisy do rejestru 

podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe w Okręgowych Izbach 

Pielęgniarek i Położnych. 

 

Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania u osoby dorosłej, badania 

elektrokardiograficznego w spoczynku oraz do udziału w badaniach diagnostycznych 

oraz monitorowaniu pacjenta z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a 

także do interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej 

serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów 
chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia. 

 

Efekt kształcenia: 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych otrzymuje pielęgniarka, położna, która: 
 

1) w zakresie wiedzy posiada: 
 

 specjalistyczną wiedzę dotyczącą istoty, celu oraz techniki badania 

elektrokardiograficznego, cech prawidłowego zapisu EKG oraz cech 



podstawowych zaburzeń rytmu serca, cech zaburzeń przewodnictwa, 

niedokrwienia i martwicy mięśnia sercowego, zaburzeń elektrolitowych oraz 

rytmu ze sztucznego rozrusznika w zapisie EKG;  

 wiedzę dotyczącą istoty oraz wskazań i przeciwwskazań do wykonania badań 

diagnostycznych wykorzystujących zapis elektrokardiograficzny (badanie 

wysiłkowe EKG, badanie EKG metodą Holtera); 

 

2) w zakresie umiejętności potrafi: 
 

 przygotować pacjenta oraz stanowisko do wykonania standardowego 
badania EKG;  

 wykonać spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne;  

 ocenić zapis EKG pod kątem stanów zagrożenia życia i zdrowia pacjentów;  

 przygotować pacjenta do badania wysiłkowego EKG oraz do badania EKG 
metodą Holtera;  

 monitorować zapis EKG pacjenta na kardiomonitorze;  

 ocenić poprawność wykonanego zapisu EKG. 

 

3) w zakresie kompetencji społecznych: 
 

 szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, 
niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i 
etniczne; 

 ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie oraz udokumentowanie 
uzyskanego zapisu elektrokardiograficznego; krytycznie ocenia własne 
kompetencje; 

 systematycznie aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania i 
interpretacji zapisu EKG; współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego. 

 

Miejsce realizacji kursu: 

Zajęcia teoretyczne w formie zdalnej za pośrednictwem platformy internetowej. 

Zajęcia praktyczne: Elbląg 

 

Termin realizacji kursu:   

15.05.2021 – 31.07.2021 

 

Czas trwania kursu: 

Kursy specjalistyczne trwają do 3 miesięcy. Łączna ilość godzin przeznaczonych na 

realizację programu kursu specjalistycznego wynosi 108 godzin dydaktycznych, w 

tym: 

Zajęcia teoretyczne - 50 godzin, 

Zajęcia praktyczne - 58 godzin. 

 



Lp. Nazwa modułu Liczba 

godzin 

teorii 

Miejsce realizacji 

stażu 

Liczba 

godzin 

stażu 

Łączna liczba 

godzin 

kontaktowych 

 

 

I 

 

Podstawy 

elektrokardiografii i 

technika badania EKG 

 

 

6 

Pracownia EKG; 

Oddział 

kardiologiczny; 

Oddział chorób 

wewnętrznych 

 

 

14 

 

 

20 

 

 

II 

Analiza zapisu 

elektrokardiograficznego. 

Podstawy rozpoznawania 

nieprawidłowości w 

zapisie EKG 

 

 

20 

Pracownia EKG; 

Oddział 

kardiologiczny; 

Oddział chorób 

wewnętrznych 

 

 

12 

 

 

32 

 

III 

Zapis 

elektrokardiograficzny w 

wybranych stanach 

kardiologicznych 

 

20 

Oddział 

kardiologiczny; 

Oddział chorób 

wewnętrznych 

 

12 
 

32 

 

IV 

Badania diagnostyczne z 

wykorzystaniem zapisu 

elektrokardiograficznego 

 

4 

Pracownie 

diagnostyki 

kardiologicznej 

 

20 
 

24 

 Łączna liczba godzin 50  58 108 

 

 

Metody sprawdzania efektów kształcenia: 

- Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia 
opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i 
praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie 
kształcenia). 

- Końcowe – kurs specjalistyczny kończy się egzaminem teoretycznym, 
przeprowadzonym w formie pisemnej.  

 

Cena kursu: 

 350 zł/osoba 

 

Osoba do kontaktu: 

Joanna Rydz, tel.: 793 086 304, procogita@gmail.com 


