INFORMACJA NACZELNEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OD
1 MAJA 2017 R. ZMIANY W KSZTAŁCENIU
PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH
3 Kwi, 2017 | Dla pielęgniarek i położnych
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem
teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,
jego zadaniami są:







gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca
szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach
mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z
dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu
System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w
ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od
dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników
Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:



postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego,
specjalistycznego i dokształcającego,
składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:





dostęp do Internetu,
adres e-mail,
zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

Założenie konta w SMK.

I.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.
(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).
Potwierdzenie tożsamości.

II.

Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe
na kilka sposobów:






za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na
temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal)
lub
właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego
kształcenie lub
właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną
Izbę Pielęgniarek i Położnych.
Weryfikacja uprawnień.

III.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej
okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane
podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i
położnych.

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA
PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zmiany dotyczą również organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1251 ze zm.) którzy również za pomocą SMK będą składać wnioski o wpis, wpis
zmiany danych, przesyłać informację o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia
kształcenia podyplomowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:





I.

dostęp do Internetu,
adres e-mail,
zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.

(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).
II.

Potwierdzenie danych podmiotu.

Po założeniu konta konieczne jest potwierdzenie danych podmiotu, będzie to możliwe na
kilka sposobów:





III.

za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
za pomocą darmowego podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP
(szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj
http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub
za pośrednictwem właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub Naczelnej
Izby Pielęgniarek i Położnych.
Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej
okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK.
IV.

Kierownicy specjalizacji.

Kierownicy Specjalizacji również będą zobligowani do posiadania konta w systemie SMK. W
tym przypadku potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się na zasadach jak w przypadku
pielęgniarki i położnej. Natomiast weryfikacji uprawnień dokonywać będzie właściwy
organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.

