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Krótki opis Projektu
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie realizuje Projekt pn. „PODNIESIENIE
KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I KOMPETENCJI MIĘKKICH 750 PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZGODNIE
Z POTRZEBAMI EPIDEMIOLOGICZNO - DEMOGRAFICZNYMI KRAJU”, współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4: Kompetencje
zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 679 847, 29 zł
Dziedziny objęte wsparciem ze środków UE
Realizacja projektu przewiduje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w zakresie poniższych dziedzin:
a/ Kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo onkologiczne” - dla pielęgniarek;
b/ Kurs specjalistyczny „Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów”dla pielęgniarek i położnych;
c/ Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”- dla pielęgniarek i położnych;
d/ Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” -dla pielęgniarek i położnych.
Opis Projektu
Celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz podniesienie kompetencji spo łecznych u
co najmniej 85% pielęgniarek i położnych, uczestniczących w kursach pielęgniarstwa onkologicznego,
ordynowania leków, wypisywania recept oraz badania fizykalnego,organizowanych przez Centrum Onkologii w
ramach ogólnopolskiego projektu szkoleniowego w okresie od 01.08.2016 – 31.07.2018 r.
Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez kursy kwalifikacyjne oraz specjalistyczne adresowane do
pielęgniarek / pielęgniarzy i położnych z województwa: łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, opolskiego
oraz mazowieckiego.W wyniku ukończenia kursów, co najmniej 85% uczestników nabędzie nowe kwalifikacje,
zaś 40% uczestników ukończy kurs z Ordynowania leków i wypisywania recept, ponadto 40% przeszkolonych
osób stanowić będą osoby zatrudnione/ współpracujące (niezależnie od formy zatrudnienia) z placówką
świadczącą poz.
Realizacja celu głównego pozwoli na zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych, stosownie do
ogólnopolskich i regionalnych potrzeb epidemiologicznych i kompetencyjnych, przyczyniaj ąc się tym samym
do realizacji celu szczegółowego V osi priorytetowej PO WER "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji
kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju".
Grupy docelowe - uczestnicy Projektu
Projekt adresowany jest do pielęgniarek/pielęgniarzy oraz położnych aktywnych zawodowo, które z własnej
inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają kryteria udziału.
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PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE „PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO”, MODUŁ IV.
PLACÓWKA STAŻOWA: Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
Cel stażu:
Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania specjalistycznej opieki nad dzieckiem i jego
rodziną w trakcie i po leczeniu systemowym.
Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji stażu:
Liczba godzin: 21 godz.
Liczebność grupy:
5–6 osób
Opiekun stażu:
Pielęgniarki posiadające co najmniej 5-letni staż pracy w przedmiotowej dziedzinie kształcenia,
spełniające co najmniej jeden z warunków:
o posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa;
o posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, pediatrycznego;
o ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.
Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia na stażu:
1. Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych pacjentom w trakcie leczenia systemowego.
2. Zakładanie kaniuli dożylnej i pielęgnacja wkłucia dożylnego.
3. Zakładanie igły do portu naczyniowego i pielęgnacja portu.
4. Podawanie leków przeciwnowotworowych przez pompę przepływową.
Warunki zaliczenia stażu:
o 100% obecności.
o Objęcie procesem pielęgnowania wybranego pacjenta hospitalizowanego lub ambulatoryjnego w
trakcie leczenia systemowego.
o Udokumentowanie procesu pielęgnowania wybranego pacjenta. Zgodnie z etapami procesu
pielęgnowania, sformułowanie diagnozy pielęgniarskiej, planu opieki, realizacji opieki i oceny
podjętych działań.

