
 

 
Projekt pn. „Skutecznie wspieramy potencjał zawodowy kadr medycznych!” 

 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe  
i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Agencja Usług Oświatowych „OMNIBUS” sp. z o.o. ogłasza nabór na  

KURS SPECJALISTYCZNY  

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek/pielęgniarzy 

 i położnych – część I 
 

w ramach projektu pn. „Skutecznie wspieramy potencjał zawodowy kadr medycznych!” 
 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Miejsce realizacji kursu: Kamienna Góra - 1 edycja dla 25 osób!  

                    (liczba miejsc ograniczona) 
Część I ww. kursu dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept jest przeznaczona  
dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia 
na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych 
posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

 

Warunki uczestnictwa: 

 kserokopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza 
 kserokopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa/położnictwa 

lub specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. 

 
Czas realizacji: 

 Postępowanie kwalifikacyjne: IX 2017r. 

 Realizacja kursu: IX – X 2017r. 

5 dni wykładów i 2 dni ćwiczeń odbywających się w piątek, sobotę, niedzielę 

2 dni  zajęć stażowych odbywających się od poniedziałku do piątku 
 

Kurs jest BEZPŁATNY dla uczestniczących w nim osób!!! 
 

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające 
pielęgniarkom i położnym zdobycie dodatkowych uprawnień, tj. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek  

i położnych oraz Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych. 

Prosimy osoby zainteresowane udziałem o wysyłanie dokumentów drogą pocztową  
ORAZ o zalogowanie się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych  

i wysłanie swojego zgłoszenia przez SMK! 
 

Formularze zgłoszeniowe dostępne  są na stronie www.omnibus-edu.pl 
Wymagane dokumenty należy przesyłać drogą pocztową na adres:  

A.U.O. „OMNIBUS” sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 1, 57-300 Kłodzko 

 
W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonu 

(74)8675204 lub 609046744 lub 691119666 lub 609663305 


