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Prowadzenie porodu w wodzie
Aktywne prowadzenie porodu, pozycje wertykalne w porodzie
Zapobieganie i manewry w dystocji barkowej
Prowadzenie ciąży przez położną
Kurs dla instruktorów szkoły rodzenia
Techniki szycia krocza
Pobieranie rozmazów do badań cytologicznych
Alternatywne sposoby łagodzenia bólu i emocji w trakcie porodu
Organizacja poradnictwa laktacyjnego w praktyce położnej
Opieka położnej nad pacjentką po operacji ginekologicznej
Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii -
NOWOŚĆ!
Psychiczne BHP w pracy z pacjentem - zarządzanie stresem i 

Komunikacja i kontakt w sytuacjach trudnych - trudne rozmowy 

KURS NAUCZYCIELSKI - Joga dla kobiet w ciąży
Depresja poporodowa
Jak tworzyć oddział położniczy zgodnie ze standardem opieki 

Akupresura i masaż w opiece nad kobietą w ciąży, podczas porodu i połogu
Kurs użytkownika metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia
Kurs użytkownika metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia 

Kurs dla kandydatów na Dyplomowanego Nauczyciela NPR (I stopnia)

psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego 

z pacjentem (i jego rodziną) 

okołoporodowej w Polsce

w sytuacji szczególnej: "Powrót płodności po urodzeniu dziecka"

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
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Specjalizacja ginekologiczno-położnicza
 

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Leczenie ran
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży 

Wywiad i badanie fizykalne
Wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego u dorosłych 
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II
Szczepienia ochronne
Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą w okresie
okołoporodowym

i podczas porodu

KURSY SPECJALISTYCZNE
  

KURSY KWALIFIKACYJNE
 Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo rodzinne
Pielęgniarstwo anestezjologiczne
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Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Leczenie ran
Wywiad i badanie fizykalne
Wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego u dorosłych 
Wykonanie badania spirometrycznego
Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej
oraz wykonanie dojścia doszpikowego
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II
Szczepienia ochronne

KURSY SPECJALISTYCZNE
 

KURSY KWALIFIKACYJNE
 

Pielęgniarstwo neurologiczne
Pielęgniarstwo operacyjne

 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
 Psychiczne BHP w pracy z pacjentem - zarządzanie

stresem i psychoprofilaktyka wypalenia zawodowego
Komunikacja i kontakt w sytuacjach trudnych - trudne
rozmowy z pacjentem (i jego rodziną)

 


