
 
  

 
 
 
 
 
  

 
Załącznik nr 1 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

W KURSIE SPECJALISTYCZNYM 

„Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” 

 

 

 

1. Rekrutacja: maj 2016 –  sierpień 2017 

2. Realizacja kursu: listopad 2016 – grudzień 2017 (w okresie tym zostanie zrealizowanych 

10 edycji kursu w każdym województwie) 

3. Każda edycja trwa 3 miesiące. 

4. Kurs realizowany jest zgodnie z Programem kursu specjalistycznego ordynowanie leków 

i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych  z dnia 03.11.2015  

5. Do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych 25 osób. 

6. Kurs będzie realizowany w dwóch częściach: 

a. Część I – dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept, 

przeznaczona 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. 

b. Część II – dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji 

leczenia przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom 

ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych 

posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

 



 
  

 
 
 
 
 
  

7. Do kursu może przystąpić pielęgniarka, położna, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu;  

2) posiada ukończony kurs „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek  

i położnych” lub zajęcia w innej formie niż kurs, lecz przyznające tożsame 

uprawnienia co wymagane w ramach kursu, 

3) została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego po przeprowadze

niu postępowania kwalifikacyjnego 

8. Dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

c. Oświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień z zakresu wywiadu  

i badania fizykalnego (załącznik nr 5) 

d. Kserokopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu „Wywiad 

i badanie fizykalne” bądź zajęć w innej formie niż kurs, lecz przyznające 

tożsame uprawnienia co wymagane w ramach kursu 

e. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów/ kserokopia dyplomu 

potwierdzającego ukończenie specjalizacji 

9. W ramach realizacji kursu zostanie powołany Kierownik Kursu 



 
  

 
 
 
 
 
  

 
 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

W KURSIE SPECJALISTYCZNYM 

„Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” 

 

 

 

1. Rekrutacja: maj 2016 –  luty 2017 

2. Realizacja kursu: lipiec 2016 – czerwiec 2017 (w okresie tym zostanie zrealizowanych  

10 edycji kursu w każdym województwie) 

3. Każda edycja trwa 4 miesiące. 

4. Kurs realizowany jest zgodnie z Programem kursu specjalistycznego wywiad i badanie 

fizykalne dla pielęgniarek i położnych  z dnia 19.08.2015  

5. Do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych 25 osób. 

6. Do kursu może przystąpić pielęgniarka, położna, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu;  

2) została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego po przeprowadze

niu postępowania kwalifikacyjnego 

7. Dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

8. W ramach realizacji kursu zostanie powołany Kierownik Kursu 

 

 

 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
  

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

W KURSIE SPECJALISTYCZNYM 

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrograficznego dla pielęgniarek i położnych” 

 

 

 

1. Rekrutacja: maj 2016 –  czerwiec 2017 

2. Realizacja kursu:  

a. I edycja – luty – czerwiec 2017,  

b. II edycja – sierpień – grudzień 2017 

3. Każda edycja trwa 5 miesięcy. 

4. Kurs realizowany jest zgodnie z Programem kursu specjalistycznego Wykonanie  

i interpretacja zapisu elektrograficznego dla pielęgniarek i położnych  z dnia 19.08.2015  

5. Do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych 25 osób. 

6. Do kursu może przystąpić pielęgniarka, położna, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu;  

2) została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego po przeprowadze

niu postępowania kwalifikacyjnego 

7. Dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

8. W ramach realizacji kursu zostanie powołany Kierownik Kursu 

 

 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
  

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

W KURSIE SPECJALISTYCZNYM 

„Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.  

Kurs dla pielęgniarek i położnych” 

 

 

1. Rekrutacja: maj 2016 –  sierpień 2017 

2. Realizacja kursu:  

a. I edycja – marzec – maj 2017,  

b. II edycja – sierpień – październik 2017 

c. III edycja – październik – grudzień 2017 

3. Każda edycja trwa 3 miesiące. 

4. Kurs realizowany jest zgodnie z Programem kursu specjalistycznego Opieka 

pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.  

Kurs dla pielęgniarek i położnych  z dnia 19.06.2013  

5. Do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych 25 osób. 

6. Do kursu może przystąpić pielęgniarka, położna, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu;  

2) została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego po przeprowadze

niu postępowania kwalifikacyjnego 

7. Dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

8. W ramach realizacji kursu zostanie powołany Kierownik Kursu 

 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

W KURSIE SPECJALISTYCZNYM 

„Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.  

Kurs dla pielęgniarek” 

 

 

1. Rekrutacja: maj - grudzień 2016 

2. Realizacja kursu:  

a. I edycja – wrzesień 2016 – styczeń 2017,  

b. II edycja – luty - czerwiec 2017 

3. Każda edycja trwa 5 miesięcy. 

4. Kurs realizowany jest zgodnie z Programem kursu specjalistycznego Rehabilitacja osób  

z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Kurs dla pielęgniarek  z dnia 19.08.2015  

5. Do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych 25 osób. 

6. Do kursu może przystąpić pielęgniarka, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu;  

2) została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego po przeprowadze

niu postępowania kwalifikacyjnego 

7. Dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

8. W ramach realizacji kursu zostanie powołany Kierownik Kursu 

 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

W KURSIE SPECJALISTYCZNYM 

„Wykonanie badania spirometrycznego.  

Kurs dla pielęgniarek” 

 

 

1. Rekrutacja: maj - grudzień 2016 

2. Realizacja kursu:  

a. I edycja – wrzesień - grudzień 2016,  

b. II edycja – luty - maj 2017 

3. Każda edycja trwa 4 miesiące. 

4. Kurs realizowany jest zgodnie z Programem kursu specjalistycznego Wykonanie badania 

spirometrycznego. Kurs dla pielęgniarek  z dnia 19.08.2015  

5. Do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych 25 osób. 

6. Do kursu może przystąpić pielęgniarka, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu;  

2) została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego po przeprowadze

niu postępowania kwalifikacyjnego 

7. Dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

8. W ramach realizacji kursu zostanie powołany Kierownik Kursu 

 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

W KURSIE KWALIFIKACYJNYM 

„Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek” 

 

 

1. Rekrutacja: maj 2016- luty 2017 

2. Realizacja kursu:  

a. I edycja – wrzesień 2016 - luty 2017,  

b. II edycja – marzec - sierpień 2017 

3. Każda edycja trwa 6 miesięcy. 

4. Kurs realizowany jest zgodnie z Programem kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo 

onkologiczne dla pielęgniarek  z dnia 19.08.2015  

5. Do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych 25 osób. 

6. Do kursu może przystąpić pielęgniarka, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu;  

2) posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie; 

3) została zakwalifikowana do odbycia kursu kwalifikacyjnego po przeprowadze

niu postępowania kwalifikacyjnego 

7. Dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

c. Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6 miesięczny staż pracy 

8. W ramach realizacji kursu zostanie powołany Kierownik Kursu 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

W KURSIE KWALIFIKACYJNYM 

„Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek” 

 

 

1. Rekrutacja: maj 2016- lipiec 2017 

2. Realizacja kursu:  

a. I edycja – marzec - sierpień 2017,  

b. II edycja – lipiec – grudzień 2017 

3. Każda edycja trwa 6 miesięcy. 

4. Kurs realizowany jest zgodnie z Programem kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo 

psychiatryczne dla pielęgniarek  z dnia 19.08.2015  

5. Do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych 25 osób. 

6. Do kursu może przystąpić pielęgniarka, która: 

1) posiada prawo wykonywania zawodu;  

2) posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie; 

3) została zakwalifikowana do odbycia kursu kwalifikacyjnego po przeprowadze

niu postępowania kwalifikacyjnego 

7. Dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

c. Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6 miesięczny staż pracy 

8. W ramach realizacji kursu zostanie powołany Kierownik Kursu 

 

 



 
  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA 

W KURSIE KWALIFIKACYJNYM 

„Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek” 
 

1. Rekrutacja: maj 2016- luty 2017 

2. Realizacja kursu:  

a. I edycja – wrzesień 2016 - luty 2017,  

b. II edycja – marzec - sierpień 2017 

3. Każda edycja trwa 6 miesięcy. 

4. Kurs realizowany jest zgodnie z Programem kursu kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo 

geriatryczne dla pielęgniarek  z dnia 19.08.2015  

5. Do każdej edycji zostanie zakwalifikowanych 25 osób. 

6. Do kursu może przystąpić pielęgniarka, która: 

4) posiada prawo wykonywania zawodu;  

5) posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie; 

6) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran 

7) została zakwalifikowana do odbycia kursu kwalifikacyjnego po przeprowadze

niu postępowania kwalifikacyjnego 

7. Dokumenty rekrutacyjne: 

a. Formularz zgłoszeniowy 

b. Kserokopia prawa wykonywania zawodu 

c. Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 6 miesięczny staż pracy 

d. Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie 

leczenia ran 

8. W ramach realizacji kursu zostanie powołany Kierownik Kursu 

 


