
 

Szanowni Państwo. 
 
Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na 
realizację kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych. 
 
W ramach całego projektu zostanie przeszkolonych 3.750 pielęgniarek i położnych, w tym 
kilkaset w naszym województwie. 
 
Do 01.2018 będziemy realizować następujące kursy: 
 

kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i 
położnych 
rekrutacja: maj 2016 –  sierpień 2017 
szkolenie: listopad 2016 – grudzień 2017 (w okresie tym zostanie zrealizowanych 10 edycji 
kursu – do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych po 25 osób; BĘDZIEMY PRÓBOWAĆ 
ZMIENIĆ HARMONOGRAM I ROZPOCZĄĆ SZKOLENIA WCZEŚNIEJ) 
 

kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 
rekrutacja: maj 2016 –  luty 2017 
szkolenie: lipiec 2016 – czerwiec 2017 (w okresie tym zostanie zrealizowanych 10 edycji 
kursu – do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych po 25 osób) 
 

kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 
rekrutacja: maj 2016 –  czerwiec 2017 
szkolenie: luty – czerwiec 2017, sierpień – grudzień 2017 
 

kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu 
systemowym nowotworów 
rekrutacja: maj 2016 –  sierpień 2017 
szkolenie: marzec – czerwiec 2017, sierpień – październik 2017, październik – grudzień 2017 
 

kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi 
rekrutacja: maj – grudzień 2016 
szkolenie: wrzesień 2016 – styczeń 2017, luty – czerwiec 2017 
 

kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego 
rekrutacja: maj – grudzień 2016 
szkolenie: wrzesień – grudzień 2016, luty – maj 2017 
 

kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne 
rekrutacja: maj 2016 – luty 2017 
szkolenie: wrzesień 2016 – luty 2017, marzec – sierpień 2017 
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kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne 
rekrutacja: maj 2016 – lipiec 2017 
szkolenie: marzec – sierpień 2017, wrzesień 2017 – luty 2018 
 

kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 
rekrutacja: maj 2016 – luty 2017 
szkolenie: wrzesień 2016 – luty 2017, marzec – sierpień 2017 
 
UCZESTNICY KURSÓW NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z 
UCZESTNICTWEM. 
UCZESTNICY MAJĄ ZAPEWNIONE MATERIAŁY SZKOLENIOWE I CATERING (KAWA, 
HERBATA, OBIAD) 
ZWRACAMY KOSZTY DOJAZU I NOCLEGO (DLA OSÓB SPOZA BIAŁEGOSTOKU) 
 
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia telefoniczne bądź mailowe z podaniem: 
imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, i nazwy kursu którym jesteście Państwo 
zainteresowani. 
Po zatwierdzeniu kwestionariuszy rekrutacyjnych, wyślemy do Państwa informację z prośbą 
o uzupełnienie dokumentów. 
 
 
Urszula Walenciej 
biuro@ordo.info.pl 
85/663 70 30 
Więcej informacji www.ordo.info.pl 
 
ZAPRASZAMY 
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