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ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO – CENTRUM KSZTAŁCENIA W K ALISZU 

62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 2A, II piętro, pok. nr 1, tel. 62/ 767-40-88 w. 28, tel./fax 62/ 757-46-56 
 

ZAKŁAD
DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO

OFERTA SPECJALN A DLA PIEL ĘGNIAREK I  POŁO ŻNYCH 
 

SPECJALIZACJE – GW ARANCJA URUCHOMIENIA 
 
 
 
 
 
 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla piel ęgniarek i poło żnych  
Cel kursu: Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych 

kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty. 

Termin rozpocz ęcia kursu: 23 listopada 2018 r. - godz. 15:00  - UR UCHOMIENIE SPECJALIZACJI 

Cena kursu: 3.500,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach) 
 

 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo internistyczne dla piel ęgniarek/piel ęgniarzy  

Cel kursu: 

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa interni-
stycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycz-
nych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności 
uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po 
uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego. 

Wymagania kwalifikacyjne: Ukończone kursy lub ukończenie w trakcie specjalizacji: RKO, EKG, Wywiad i badanie 
fizykalne (patrz: zdz.kalisz.pl - oferta kursów specjalistycznych) 

Termin rozpocz ęcia kursu: 24 listopada 2018 r. - godz. 9:00  - PIE RWSZE ZAJĘCIA 

Cena kursu: 3.500,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach) 
 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo ginekologiczno – poło żnicze dla poło żnych 

Cel kursu: Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki gineko-
logiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia. 

Wymagania kwalifikacyjne: Ukończone kursy lub ukończenie w trakcie specjalizacji: RKO noworodka, Leczenie ran, 
Wywiad i badanie fizykalne (patrz: zdz.kalisz.pl - oferta kursów specjalistycznych) 

Termin rozpocz ęcia kursu: 7 grudnia 2018 r. - godz. 15:00  - URUCH OMIENIE SPECJALIZACJI 

Cena kursu: 3.500,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach) 
 

Nazwa specjalizacji: Pielęgniarstwo rodzinne dla piel ęgniarek/piel ęgniarzy  

Cel kursu: 

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych 
i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji 
świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzi-
nie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia 
badań naukowych. 

Wymagania kwalifikacyjne: Ukończone kursy lub ukończenie w trakcie specjalizacji: RKO, EKG, Wywiad i badanie 
fizykalne (patrz: zdz.kalisz.pl - oferta kursów specjalistycznych) 

Termin rozpocz ęcia kursu: 23 listopada 2018 r. - godz. 15:00  - UR UCHOMIENIE SPECJALIZACJI 

Cena kursu: 3.500,00 zł. (płatność w miesięcznych ratach) 
 
 

Miejsce realizacji kursów: CDKM ZDZ w Kaliszu – ul.  Skalmierzycka 2a 
Placówki sta żowe zlokalizowane w pobli żu miejsca zamieszkania!  

 


