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Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS”  Sp. z o.o. 

zaprasza wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w szkoleniu nt. 

WYKONYWANIA PRZEZ PIEL ĘGNIARKI I POŁO ŻNE ZADAŃ  

WYNIKAJ ĄCYCH Z PROCESU LECZENIA I REALIZACJI ZLECE Ń 

LEKARSKICH, W TYM PODAWANIA LEKÓW RÓ ŻNYMI DROGAMI 

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek i położnych,  

w tym kadry kierowniczej pielęgniarskiej (dyrektorów i zastępców dyrektorów ds. pielęgniarstwa, naczelnych 

pielęgniarek, przełożonych pielęgniarek) jak również dla lekarzy. 

 

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie przyjmowania, 
realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich, w szczególności przygotowania i podawania leków zleconych. 

 

Program szkolenia przygotowany został w oparciu o „Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i 
położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi 
drogami” z dnia 29 lipca 2016r. wydany przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek i Położnych oraz 
„Wytyczne Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty 
lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i 
położne” z dnia 29.07.2016r. 

 

1. Chętne osoby proszone są o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu składając formularz zgłoszeniowy, który jest 

dostępny na stronie internetowej organizatora www.omnibus-edu.pl 

2. Formularze zgłoszeniowe prosimy składać w siedzibie organizatora osobiście lub listownie!!!! 

(Prosimy o zgłaszanie zainteresowanych grup przez osoby koordynujące pracę  

w danym podmiocie działalności leczniczej) 

3. Szkolenie trwa 5h dydaktycznych (1 dzień) 

4. Data rozpoczęcia: październik/listopad 2016r. 

5.Miejsce realizacji szkolenia: miejsce udostępnione przez przedstawiciela zgłaszanej grupy chętnych. 

6.Cena za szkolenie uzależniona od ilości osób w zgłaszanej grupie – prosimy o kontakt w tej sprawie! 

7. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. 

 

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny  

pod numerami telefonu (74) 8675204 lub 691 119 666 


