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Ordynowanie leków i wypisywanie recept- część 1   Edycja X 

 
 

Harmonogram kursu 
 

Kurs specjalistyczny  
Ordynowanie leków i wypisywanie recept – część 1 

 

Edycja X 
 
Moduł I: Zasady stosowania terapii wybranych produktów leczniczych 

Moduł II: Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

Moduł III: Zasady i tryb wystawiania recept 

Moduł IV: Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa 

 

DATA GODZINY ZAJĘĆ WYKŁADOWCA MODUŁ 

24.03.2018 
sobota 

8.00 – 09.30 
 (2 godziny ) 

Halina Car 
Moduł I – Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i 
farmakokinetyki (2 godz) 

09.30 – 09.45 Przerwa na  kawę 

09.45 – 12.00 
 (3 godziny) 

Halina Car 
Moduł I – Podstawy farmakologii ogólnej, farmakodynamiki i 
farmakokinetyki (1 godz); Źródła informacji o lekach oraz ich 
działaniach niepożądanych (2 godz) 

12.00 – 12.30 Przerwa na lunch 

12.30 – 14.45 
(3 godziny) 

Halina Car 
Moduł I – Źródła informacji o lekach oraz ich działaniach 
niepożądanych (2 godz); Wybrane grupy produktów 
leczniczych (1 godz) 

14.45 – 15.00 Przerwa na  kawę 

15.00 – 16.30 
(2 godziny) 

Halina Car Moduł I – Wybrane grupy produktów leczniczych (2 godz) 
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25.03.2018 
niedziela 

8.00 – 10.15 
 (3 godziny ) 

Halina Car MODUŁ I - Wybrane grupy produktów leczniczych (3 godz.) 

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30 – 12.45 
 (3 godziny ) 

Sławomir 
Prokopiuk 

MODUŁ III- Podstawy prawne regulujące finansowanie i 
ordynację produktów leczniczych w Polsce (1 godz.) 
Zasady prawidłowego wystawiania recept i zleceń przez 
pielęgniarki i położne (1 godz.)   
Zasady zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia na 
wystawianie recept refundowanych (1godz.) 

12.45 – 13.15 Przerwa na lunch 

13.15 – 14.00  
( 1 godzina) 

Sławomir 
Prokopiuk 

MODUŁ III - Ćwiczenia grupa A 
Praktyczne wypisywanie recept uwzględniające poniższe dane 
związane z identyfikacją pacjenta, płatnika  i osoby ordynującej 
(1 godz.): 

14.00 – 14:45 
(1 godzina) 

Sławomir 
Prokopiuk 

MODUŁ III - Ćwiczenia grupa B 
Praktyczne wypisywanie recept uwzględniające poniższe dane 
związane z identyfikacją pacjenta, płatnika  i osoby ordynującej 
(1 godz.) 

14.45 – 15:30 
(1 godzina) 

Sławomir 
Prokopiuk 

MODUŁ III - Ćwiczenia grupa C 
Praktyczne wypisywanie recept uwzględniające poniższe dane 
związane z identyfikacją pacjenta, płatnika  i osoby ordynującej 
(1 godz.): 

15.30 – 15.45 Przerwa na kawę 

15.45 – 19.30 
 (5 godziny ) 

Bożena Kulesza - 
Brończyk 

MODUŁ II  - Podstawy prawne w zakresie  refundacji i 
ordynowania środków spożywczych i wyrobów medycznych  (1 
godz.); Specyficzne wymagania dotyczące wystawiania zleceń 
na poszczególne wyroby medyczne (2 godz.) 
Charakterystyka i zastosowanie środków spożywczych i 
wyrobów medycznych, które może ordynować pielęgniarka i 
położna, w tym wystawiać na nie zlecenia lub recepty (2 godz.) 
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sobota 
14.04.2018 

8.00 – 10.15 

 (3 godziny ) 
Ewelina Księżopolska-Moskal 

MODUŁ IV - Uprawnienia w zakresie ordynowania leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów 

medycznych i odpowiedzialność zawodowa (2 godz.).; Odpowiedzialność 

cywilna (1 godz.). 

10.15 – 10.30 Przerwa kawowa 

10.30 – 12.00 

 (2 godziny ) 
Ewelina Księżopolska-Moskal 

MODUŁ IV  - Odpowiedzialność cywilna (1 godz.).;Reklama produktów 

leczniczych (1 godz.). 

12.00 – 12.30 Przerwa na lunch 

12.30 – 14.45 
( 3 godziny) 

Bożena 
Kulesza-
Brończyk 

MODUŁ II  Ćwiczenia grupa A 
Przygotowanie zlecenia na zaopatrzenie w 
wyroby medyczne  (1godz.);Wystawianie 
zleceń na poszczególne wyroby medyczne z 
uwzględnieniem kryteriów przyznawania, 
okresu użytkowania i ilości sztuk objętych 
refundacją (1 godz.);Wystawianie recept na 
wyroby medyczne i środki spożywcze (1 
godz.) 

Halina Car  

MODUŁ I Ćwiczenia grupa C 
Praktyczne przykłady ordynowania 
leków przez pielęgniarki i położne 
(3 godz.) 

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa 

15.00– 16.30 
 (2 godziny ) 

Bożena 
Kulesza-
Brończyk 

MODUŁ II  Ćwiczenia grupa A  
Zastosowanie środków spożywczych i 
wyrobów medycznych, które może 
ordynować  pielęgniarka i położna, w 
konkretnej sytuacji biopsychospołecznej 
pacjenta (2 godz.) 
 

Halina Car  

MODUŁ I Ćwiczenia grupa C 
Praktyczne przykłady ordynowania 
leków przez pielęgniarki i położne 
(2 godz.) 
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sobota 
12.05.2018 

10.30 – 
12.45 
( 3 godziny) 

Bożena 
Kulesza-
Brończyk 

MODUŁ II  Ćwiczenia grupa C 
Przygotowanie zlecenia na zaopatrzenie w 
wyroby medyczne  (1godz.);Wystawianie 
zleceń na poszczególne wyroby medyczne z 
uwzględnieniem kryteriów przyznawania, 
okresu użytkowania i ilości sztuk objętych 
refundacją (1 godz.);Wystawianie recept na 
wyroby medyczne i środki spożywcze (1 
godz.) 

Halina Car  

MODUŁ I Ćwiczenia grupa B 
Praktyczne przykłady ordynowania 
leków przez pielęgniarki i położne 
(3 godz.) 

12.45 – 
13.00 

Przerwa kawowa 

13.00 – 
14.30 
(2 godziny) 

Bożena 
Kulesza-
Brończyk 

MODUŁ II  Ćwiczenia grupa C  
Zastosowanie środków spożywczych i 
wyrobów medycznych, które może 
ordynować  pielęgniarka i położna, w 
konkretnej sytuacji biopsychospołecznej 
pacjenta (2 godz.) 

Halina Car 

MODUŁ I Ćwiczenia grupa B 
Praktyczne przykłady ordynowania 
leków przez pielęgniarki i położne 
(2 godz.) 

 

niedziela 
15.04.2018 

8.00 – 10.15 
 (3 godziny ) 

Halina Car MODUŁ I -Wybrane grupy produktów leczniczych (3 godz.) 

10.15 – 
10.30 

Przerwa kawowa 

10.30 – 
12.00 
 (2 godziny ) 

Halina Car 
MODUŁ I - Wybrane grupy produktów leczniczych (1godz.); 
Farmakoterapia w szczególnych grupach pacjentów (1 godz.) 

12.00 – 
12.30 

Przerwa na lunch 

12.30 – 
14.45 
( 3 godziny) 

Bożena 
Kulesza-
Brończyk 

MODUŁ II  Ćwiczenia grupa B 
Przygotowanie zlecenia na zaopatrzenie w 
wyroby medyczne  (1godz.);Wystawianie 
zleceń na poszczególne wyroby medyczne z 
uwzględnieniem kryteriów przyznawania, 
okresu użytkowania i ilości sztuk objętych 
refundacją (1 godz.);Wystawianie recept na 
wyroby medyczne i środki spożywcze (1 
godz.) 

Halina Car  

MODUŁ I Ćwiczenia grupa A 
Praktyczne przykłady ordynowania 
leków przez pielęgniarki i położne 
(3 godz.) 

14.45 – 
15.00 

Przerwa kawowa 

15.00– 
16.30 
 (2 godziny ) 

Bożena 
Kulesza-
Brończyk 

MODUŁ II  Ćwiczenia grupa B  
Zastosowanie środków spożywczych i 
wyrobów medycznych, które może 
ordynować  pielęgniarka i położna, w 
konkretnej sytuacji biopsychospołecznej 
pacjenta (2 godz.) 
 

Halina Car  

MODUŁ I Ćwiczenia grupa A 
Praktyczne przykłady ordynowania 
leków przez pielęgniarki i położne 
(2 godz.) 


