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PR O GR A M PR A KT Y K ZAWO DO WY C H  

Po d s t aw ow a  Op ieka  Zd row o tna  ( PO Z)  

Kod     

Kierunek Pielęgniarstwo 

Specjalność  

Profil kształcenia Praktyczny 

Semestr VI 

Rodzaj  praktyk  zawodowe 

Opiekun praktyk dr n. med. Małgorzata Wojciechowska 

Tryb studiów  

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 
Stacjonarne I stopnia 

 

Cele praktyk  

 rozwijanie umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych 

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

 

 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

SYMBOL EKK 

(odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia) 

 Wiedza  

1 
Zna system zarządzania informacją w podstawowej opiece 

zdrowotnej. 
C.W.18 

2 Wskazuje determinanty i mierniki jakości opieki w POZ C.W.19 

3 
Omawia modele opieki środowiskowo-rodzinnej i formy 

świadczenia opieki pielęgniarskiej w POZ                                                                      
C.W.20 

4 Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w POZ C.W.26 

 Umiejętności  

1 

Ocenia stan zdrowia jednostki/rodziny „potencjał zdrowotny 

człowieka” z wykorzystaniem odpowiednich skal, siatek, 

pomiarów przyrządów, potrafi  współpracować z asystentem 

socjalnym  i posługiwać się narzędziami i metodami pracy 

socjalnej 

C.U.36 

2 

Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i 

czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia 
 

C.U.37 

3 
Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i 

motywuje do stosowania zachowań prozdrowotnych 
C.U.38 

4 
Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 

dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
C.U.40 

5 
Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej w tym: świadczenia gwarantowane, zapewnianie 
C.U.42 
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opieki nad pacjentem 

6 

Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w 

środowisku zamieszkania pacjenta 

Potrafi dokonać diagnozy pielęgniarskiej na potrzeby profilaktyki 

chorób wśród pacjentów korzystających z usług POZ w miejscu 

zamieszkania 

C.U.44 

7 
Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w POZ 

 
C.U.45 

 Kompetencje społeczne  

1 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece C.K.1 

2 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie 

zadań zawodowych 
C.K.4 

3 Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe                        C.K.6 

4 Przestrzega  tajemnicy zawodowej C.K.7 

Miejsce odbywania praktyk  

Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), w tym medycyna szkolna i medycyna pracy 

Weryfikacja efektów kształcenia 

1. Zaliczenie na ocenę praktyk z wpisem do Dzienniczka Umiejętności Pielęgniarskich przez 

opiekuna praktyk 

2. Zaliczenie efektów ksztacenia 

Uwagi 

Liczba godzin – 200 godzin dydaktycznych = 150 godzin zegarowych 

 


