
Egzamin wstępny na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie  

Pielęgniarstwa chirurgicznego, dla pielęgniarek odbędzie się w dniu  

29 listopada 2016 r. o godzinie 15:30  

w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, ul. Emilii Plater 34 

 – sala wykładowa nr 25, I piętro. 

Proszę zabrać ze sobą: 

1) kserokopię prawa wykonywania zawodu -potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zakład pracy 

albo Okręgową Izbę lub oryginał do wglądu, 

2) dokument(y) potwierdzające posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy w zawodzie w okresie 

ostatnich 5 lat 

3) zaświadczenia o wszystkich ukończonych kursach i szkoleniach (do wglądu przez OIPiP) 

4) Na egzamin wstępny należy zgłosić się z dowodem osobistym 

5) Literatura do egzaminu: 

  "Chirurgia -Podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu" Redakcja naukowa Stanisław Głuszek-

Wydawnictwo CZELEJ Lublin 2008r. 

 "Podstawy Pielęgniarstwa Chirurgicznego" pod redakcją Elżbiety Walewskiej- Wydawnictwo lekarskie PZWL 

Warszawa 2007r. 

 "Etyka Pielęgniarska" Prof. dr. hab. Stefan Konstańczak, wydawnictwo Difin- Warszawa 2010r 

 "Mały atlas anatomiczny" Prof. dr hab. med. Ryszard Aleksandrowicz, Wydawnictwo Lekarskie PZWL -

Warszawa 2008 

 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r.w sprawie leczenia krwią w podmiotach 

leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 

w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. 

 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015r. W sprawie recept wystawianych przez 

pielęgniarki i położne 

 -Ustawa z dnia 15 lipca 2011r.o zawodach pielęgniarki i położnej 

 -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007r. W sprawie rodzaju i zakresu świadczeń 

zapobiegawczych,diagnostycznych,leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 

samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 

 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2010r. W sprawie sposobu i dokumentowania 

zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania. 

 

6) Zajęcia dla uczestników szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego,  

dla pielęgniarek w roku 2016 odbędą się: 

02.12.2016 godz 14.00 – 20.00 

03.12.2016 godz 9.00 – 16.00 

04.12.2016 godz 9.00 – 16.00 

16.12.2016 godz 15.00 – 20.00 


