INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA
PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Przejdź do komunikatu Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów kształcenia
podyplomowego pielęgniarek i położnych w sprawie prowadzenia
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK
Zmiany dotyczą również organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych o
których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1251 ze zm.) którzy również za pomocą SMK będą składać wnioski o wpis, wpis zmiany
danych, przesyłać informację o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia
podyplomowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:


dostęp do Internetu,



adres e-mail,



zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,



przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).
I.
Założenie konta w SMK.
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.
(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).
II.
Potwierdzenie danych podmiotu.
Po założeniu konta konieczne jest potwierdzenie danych podmiotu, będzie to możliwe na kilka
sposobów:



za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub



za pomocą darmowego podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP (szczegółowe
informacje

na

temat

profilu

zaufanego

można

zobaczyć

tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub


za pośrednictwem właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych.
III.
Weryfikacja uprawnień.
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej
izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK.
IV.
Kierownicy specjalizacji.
Kierownicy Specjalizacji również będą zobligowani do posiadania konta w systemie SMK. W tym
przypadku potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się na zasadach jak w przypadku
pielęgniarki i położnej. Natomiast weryfikacji uprawnień dokonywać będzie właściwy organizator
kształcenia pielęgniarek i położnych.
Komunikaty Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

POZOSTAŁE INFORMACJE
Odpowiedzialnym za budowę systemu i jego obsługę jest Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia.http://www.csioz.gov.pl
Numery telefonów do konsultantów obsługujący infolinię w zakresie SMK:
(22) 597 09 75,
(22) 492 50 05,
(22) 597 09 80,
(22) 492 50 19,
(22) 597 09 76,
(22) 203 27 66.

Od 1 maja 2016 r. SMK został uruchomiony dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla
ww. grup zawodowych przygotowano instrukcję obsługi funkcjonalności systemu którą można
zobaczyć pod adresem:
http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/instrukcja-obslugi-funkcjonalnosci-systemumonitorowania-ksztalcenia-pra….pdf
Podręcznik użytkownika SMK – Samorząd Pielęgniarek i Położnych (PDF, 2.4 MB)
W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony
Zdrowia
uruchomiło
także
infolinię
22 597-09-21
czynną
w godzinach 9:00 – 15:00 oraz skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl
Informację przygotował: Paweł Jędrysiak admin@nipip.pl

