ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE NA BEZPŁATNY KURS PODYPLOMOWY
ORGANIZOWANY W TARNOWIE

Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych:
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Część I
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich.
Realizator Projektu, Organizator Kształcenia: Klinika FFX Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie,
ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa
Biuro Projektu: Klinika FFX 05-515 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 111A/2

W najbliższym czasie planujemy realizację kursu:


„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.I” ( dla magistrów pielęgniarstwa/położnictwa i/lub
specjalistów z dowolnej dziedziny pielęgniarstwa lub położnictwa ) * - planowany start - styczeń 2018 Tarnów

Wymagania w stosunku do kandydatów:
–
–

aktualne prawo wykonywania zawodu,
zamieszkanie i/lub zatrudnienie i/lub prowadzenie działalności na terenie województw: dolnośląskiego,
łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego lub wielkopolskiego.

* Wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji dla kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:
Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
– pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy
magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite);
– pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept część I i II nie muszą być spełnione
łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na
kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

UWAGA! Aby uczestniczyć w kursach dla pielęgniarek i położnych należy zarejestrować się w Systemie
Monitorowania Kształcenia na stronie https://smk.ezdrowie.gov.pl.
Ilość miejsc ograniczona!
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:

http://www.kadrymedyczne.pl/nowe-kwalifikacje
Kontakt z działem rekrutacji:
tel.: 500 176 854
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl
Powyższe kursy realizowane są w ramach projektu „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska
i Wielkopolski” nr WND-POWR.05.04.00-00-0009/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

