
Zakład Farmakologii Doświadczalnej  

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  

 

uprzejmie informuje, że przyjmujemy zgłoszenia  

na nowy bezpłatny kurs specjalistyczny w dziedzinie: 
 

„ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE 

RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH” 

 
rekrutacja  trwa od 4 kwietnia 2016 do 29 kwietnia 2016 

ilość miejsc ograniczona 
 

Zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 

sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka lub położna która 

złożyła u organizatora kształcenia: 

 kartę zgłoszenia (link do pobrania na stronie Zakładu Farmakologii Doświadczalnej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakładce kursy) 

 prawo wykonywania zawodu (kopia, lub skan w przypadku zgłoszenia e-mailem) 

Zgłoszenia będą przyjmujmowane w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku ul. Szpitalna 37 (II piętro p.3.22 tel. 85 748 55 54) osobiście lub 

e-mailem na adres pipkurs@umb.edu.pl 

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z 

art.15aust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 

r. poz. 1435,z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia 

studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i 

położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.  

Czas trwania kształcenia  

Planowane zjazdy 13, 14, 15.05.2016; 03, 04.06.2016 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w 

kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym: 

zajęcia teoretyczne – 45 godzin 

zajęcia praktyczne – 20 godzin. 

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania 

świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne,z 

wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 

odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept. 



2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym 

wystawianie na nie recept. 

3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub 

zleceń. 

4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 

leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo 

silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki 

spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia. 

5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie 

diagnostyki,leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne. 

6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC. 

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest 

zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. 

U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom 

ukończenia studiów, conajmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa. 

Czas trwania kształcenia  

Planowane zjazdy 20, 21, 22.05.2016 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w 

kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 44 godziny dydaktyczne, w tym: 

zajęcia teoretyczne – 30 godzin 

zajęcia praktyczne – 14 godzin. 

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do 

wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 

leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo 

silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do 

kontynuacji leczenia 

2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 

leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia. 

3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC. 


