Załącznik nr 1

KRYTERIA DLA OSÓB CYWILNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE
NA SZKOLENIE WOJSKOWE DO SZKÓŁ PODOFICERSKICH
- korpus osobowy medyczny
GRUPA
OSOBOWA

40G
pielęgniarstwo

 dyplom ukończenia szkoły
pielęgniarskiej to jest uczelni
prowadzącej kształcenie na poziomie
studiów pierwszego lub drugiego
stopnia lub studiów magisterskich
jednolitych na kierunku
pielęgniarstwo lub
 ukończenie publicznej szkoły
policealnej lub pomaturalnej lub
liceum medycznego i uzyskanie
dyplomu potwierdzającego posiadanie
tytułu zawodowego
pielęgniarki/pielęgniarza;


40H21
ratownictwo
medyczne

WYMAGANE
KWALIFIKACJE

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE



ukończenie studiów wyższych na
kierunku (specjalności) ratownictwo
medyczne lub ratownik medyczny
oraz posiadanie tytułu zawodowego
licencjata na tym kierunku
(specjalności) lub
ukończenie publicznej szkoły
policealnej lub niepublicznej szkoły
policealnej o uprawnieniach szkoły
publicznej i uzyskanie dyplomu

PREFEROWANE DODATKOWE

 udokumentowane ukończenie szkolenia
specjalizacyjnego, kursów
(kwalifikacyjnych specjalistycznych,
doskonalących,) oraz szkoleń dla
 prawo wykonywania
pielęgniarek / pielęgniarzy;
zawodu pielęgniarki /
 posiadanie tytułu magistra na kierunku
pielęgniarza wydane przez
pielęgniarstwa;
okręgową radę
 ukończenie studiów podyplomowych
pielęgniarek i położnych;
na kierunku organizacja i zarządzanie
w ochronie zdrowia oraz innych
 co najmniej 12 miesięczny
kierunkach związanych z zarządzaniem
staż pracy w zawodzie
kryzysowym, bezpieczeństwem
pielęgniarki / pielęgniarza.
narodowym;
 udział w zabezpieczeniu medycznym
misji PKW/PJW.


realizowanie
ustawowego obowiązku
doskonalenia
zawodowego
ratowników medycznych
w różnych formach
kształcenia (w tym kursu
doskonalącego dla
ratowników
medycznych),





staż pracy w zawodzie ratownika
medycznego, w jednostkach systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne
(Szpitalny Oddział Ratunkowy,
Zespoły Ratownictwa Medycznego,
Centrum Urazowe);
udokumentowane ukończenie kursów
i szkoleń specjalistycznych w
dziedzinie ratownictwa medycznego,
medycyny pola walki, ratownictwa

LIMIT
MIEJSC

UWAGI

Osoba do kontaktów
z DWSZdr:
10

mjr Anna
JEDYNAK
tel. 261-842-717

Osoba do kontaktów
z DWSZdr:
16

kpt. Anna
ALEKSANDRZAKHEIDUCKA
tel. 261-842-710

potwierdzającego uzyskanie tytułu
zawodowego ratownik medyczny
albo dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie
ratownik medyczny.

udokumentowane w
karcie doskonalenia
zawodowego ratownika
medycznego.







wysokościowego i ratownictwa
specjalistycznego;
posiadanie tytułu magistra na jednym
z kierunków (specjalności): zdrowie
publiczne, zarządzanie kryzysowe,
biologia człowieka, bezpieczeństwo:
wewnętrzne, narodowe
międzynarodowe, kierowanie
działaniami ratowniczymi, kierunkach
związanych z organizacją i
zarządzaniem w służbie zdrowia,
ekonomia, pedagogika;
ukończenie studiów podyplomowych
na kierunku organizacją i
zarządzaniem w ochronie zdrowia
oraz innych kierunkach związanych z
zarządzaniem kryzysowym,
bezpieczeństwem narodowym lub
wewnętrznym;
udział w zabezpieczeniu medycznym
misji PKW/PJW.

