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Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego  Nr   ZO - 30/17/JP  z dnia 18-08-2017 r. 
 

KURS SPECJALISTYCZNY „ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT” cz. I 
Plan Zajęć STAŻOWYCH 

 

L.p. Nazwa modułu Liczba godzin 
stażu 

Placówka stażowa 
(liczebność grupy 2-3 osoby) 

I. Zasady stosowania terapii 
wybranymi produktami 
leczniczymi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  
 
 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
 
dla pielęgniarek 
Gabinet Lekarza Rodzinnego 
 
dla położnych 
Gabinet Lekarza Rodzinnego albo Poradnia 
Ginekologiczno-Położnicza 

 

II. Wyroby medyczne i środki 
spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
 
 
 

8 

III. Zasady i tryb wystawiania recept 4 

  20  
 

Wymogi dla Opiekuna staży:  
opiekunem stażu może być lekarz z co najmniej 5 letnim stażem pracy, mający podpisany 
kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz realizujący zadania 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym mającym podpisaną umowę 
z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: 

 dla pielęgniarek – tzw. lekarz rodzinny, 

 dla położnych – tzw. lekarz rodzinny lub lekarz poradni ginekologiczno-położniczej. 
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KURS SPECJALISTYCZNY „ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT” cz. I 
 

 
PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 

 
STAŻ:  

a. dla Pielęgniarki - Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego 
b. dla Położnej - Podstawowa Opieka Zdrowotna – Gabinet Lekarza Rodzinnego albo 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 
 

Cel stażu: Wyposażenie pielęgniarki/położnej w umiejętności samodzielnego ordynowania 
lub kontynuacji zlecenia wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie recepty 
lub zlecenia 
 
Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji stażu: 
Liczba godzin: 20 
Liczebność grupy: 2-3 osoby 
Opiekun stażu:  
opiekunem stażu może być lekarz z co najmniej 5 letnim stażem pracy, mający podpisany 
kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz realizujący zadania 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym mającym podpisaną umowę 
z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: 

 dla pielęgniarek – tzw. lekarz rodzinny, 

 dla położnych – tzw. lekarz rodzinny lub lekarz poradni ginekologiczno-położniczej. 
 
Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia na stażu: 

1. Ocena potrzeb biopsychospołecznych pacjenta w zakresie wyrobów medycznych i 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

2. Wypisanie recepty lub zlecenia na wyroby medyczne i/lub środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

3. Przeprowadzenie badania fizykalnego dostosowanego do sytuacji klinicznej pacjenta. 
4. Wypisanie recepty na leki w ramach kontynuacji zlecenia. 
5. Samodzielna ordynacja leków wraz z wypisaniem recepty. 

 
Warunki zaliczenia stażu: 

1. 100% obecność 
2. Prawidłowa ocena stanu klinicznego u co najmniej 3 pacjentów wraz z właściwym 

zaproponowaniem produktów leczniczych. 
3. Prawidłowa ocena stanu biopsychospołecznego 2 pacjentów w zakresie potrzeb 

zapewnienia dostępu do refundowanych wyrobów medycznych i środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

4. Udokumentowane wypisanie 3 recept i 2 zleceń na wyroby medyczne. 
 
WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 
PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO 
ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT – część I 

1. Samodzielna ordynacja leków zawierających określone substancje czynne, 
z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki 
odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept. 
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2. Samodzielna ordynacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym 
wystawianie na nie recept. 

3. Samodzielna ordynacja wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub 
zleceń. 

4. Wystawianie recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo 
silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki 
spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia. 

5. Wystawianie recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie 
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne. 

6. Samodzielne ordynowanie leków z kategorii OTC. 


