ZASADY REKRUTACJI POŁOŻNYCH POZ / AOS DO UCZESTNICTWA
W KURSIE DOKSZTAŁCAJĄCYM W ZAKRESIE POBIERANIA ROZMAZÓW
CYTOLOGICZNYCH W SKRYNINGU RAKA SZYJKI MACICY
1. Zgłoszenia kandydatów do uczestnictwa w ww. KURSIE przyjmowane są wyłącznie
na formularzu ZGŁOSZENIA WOKu opracowanym przez COK.
2. Dokumenty wymagane do uczestnictwa w szkoleniu:
•

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

•

dokument potwierdzający co najmniej trzy miesięczny staż w zawodzie,

•

kserokopia PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU (proszę zwrócić uwagę
na to by aktualne nazwisko było zgodne z nazwiskiem na ww. dokumencie,
ewentualnie dołączyć kopię aktu małżeństwa informujące o zmianie
nazwiska),

•

ZAŚWIADCZENIE Z MIEJSCA PRACY o aktualnym zatrudnieniu wraz
z informacją o liczbie świadczeniobiorców na danej liście aktywnej (dotyczy
położnej POZ),

•

Podpisane OŚWIADCZENIE zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji
szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności (podpisuje osoba
zakwalifikowania ostatecznie do uczestnictwa w KURSIE).

3. Organizator szkolenia ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z powodu:
•

Braku wymaganego kompletu dokumentów,

•

Braku wolnych miejsc,

•

Uczestnictwa osoby składającej zgłoszenie w kursie dokształcającym
organizowanym w latach 2007-2013.

4. Organizator KURSU ma prawo odwołać szkolenie w przypadku zbyt małej liczby
zgłoszeń. Informacja ta zostanie przekazana wszystkim zgłaszającym cheć
uczestnictwa w szkoleniu nie później niż 10 dni roboczych przed planowanym
rozpoczęciem szkolenia. Organizator niezwłocznie poinformuje o proponowanym
kolejnym terminie szkolenia.

5. Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia bez ponoszenia kosztów szkolenia na
maximum 7 dni przed planowanym terminem szkolenia - wyłącznie drogą pisemną
(fax lub e-mail). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu informacji do
organizatora KURSU.
6. Pisemna, nieuzasadniona rezygnacja w terminie równym/ krótszym niż 7 dni przed
datą rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości
100% jego ceny (koszt organizacji szkolenia rozumiany jako koszt poniesiony przez
organizatora KURSU w przeliczeniu na 1 osobę).
7. Odstępując od udziału w KURSIE uczestnik ma prawo wskazać na swoje miejsce
osobę spełniającą warunki udziału w szkoleniu, pod warunkiem zachowania terminu
o którym mowa powyżej.
8.

UWAGA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz. U. 2013, poz. 1505) w warunkach wymaganych
od świadczeniodawców, wymaga od położnej podstawowej opieki zdrowotnej
posiadanie:
− dokumentu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego
przez COK w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla
potrzeb programu, wydany po 31 grudnia 2010 r. lub,
− dokument potwierdzający ukończenie kursu dokształcającego przeprowadzonego
przez Centralny Ośrodek Koordynujący lub Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
w zakresie umiejętności pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb
programu.
Zatem ww. Rozporządzenie przewiduje dwie równolegle ścieżki uzyskiwania
dokumentu

potwierdzającego

posiadanie

umiejętności

pobierania

rozmazów

cytologicznych dla potrzeb programu
– pozytywny wynik egzaminu organizowanego przez COK (po 31 grudnia 2010 roku,
bez konieczności odbycia kursu),
- lub ukończenie kursu na poziomie wojewódzkim lub przeprowadzonym przez COK
(bez konieczności zdawania egzaminu).
Należy pamiętać, iż zgodnie z ww. Rozporządzeniem MZ położne, które ukończyły kurs
dokształcający w latach 2011 – 2013, aby uzyskać możliwość zawierania umów z NFZ
zobligowane

są

do

uzyskania

pozytywnego

wyniku

organizowanego przez COK (muszą podejść do egzaminu).

egzaminu

centralnego

