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

z  p i e l ęgn ia rs tw a  in t ern i s t y czn eg o  
 

Kod     

Kierunek Pielęgniarstwo 

Specjalność  

Profil kształcenia Praktyczny 

Semestr III 

Rodzaj  praktyk  zawodowe 

Opiekun praktyk dr n. med. Małgorzata Wojciechowska 

Tryb studiów  

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 
Studia 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 zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku D.W4 

2 Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym D.W5 

3 
Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i 

stanu zdrowia. 
D.W6 

4 

Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i 

zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym 

wieku i stanie zdrowia 

D.7 

5 
Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece 

nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia 
D.W9 

6 
Zna zasady przygotowania chorego do samo opieki w zależności od 

jego wieku i stanu zdrowia 
D.W10 

7 
Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta 
D.W12 

8. Zna zasady żywienia chorych, uwzględnieniem leczenia dietetycznego D.W30 

 Umiejętności  

1 
Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki  

w różnym wieku i stanie zdrowia. 
D.U2. 

2 
Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym 

wieku i stanie zdrowia. 
D.U3. 

3 Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób. D.U5. 

4 
Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich 

klasyfikacji. 
D.U8. 
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5 
Pobiera materiał do badań diagnostycznych (krew, wydzieliny, 

wydaliny, wymazy z jam ciała). 
D.U9. 

6 
Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem 

fizycznym i psychicznym. 
D.U12 

7 
Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian                     

i realizowaną opiekę pielęgniarską 
D.U13 

8 Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia D.U16 

9 
Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego, leczniczo - pielęgnacyjnego 
D.U20 

10 
Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta 

oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej 
D.U24 

11 Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta D.U25 

12 
Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu 

terapeutycznego. 
D.U26. 

13 Asystuje lekarzowi w trakcie diagnostycznych i leczniczych. D.U27. 

14 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, 

zabiegów pielęgniarskich, raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, 

profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w 

zakresie samoopieki. 

D.U28. 

15 
Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz 

stosuje postępowanie przeciwbólowe. 
D.U29. 

16 Tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania. D.U30. 

 Kompetencja społeczne  

1 szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; D.K1. 

2 przestrzega praw pacjenta; D.K5. 

3 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; D.K6. 

4 przestrzega tajemnicy zawodowej; D.K7. 

5 
przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 
D.K10. 

Miejsce odbywania praktyk  

Oddział chorób wewnętrznych, Oddział internistyczny,  

Weryfikacja efektów kształcenia 

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

przez opiekuna praktyk 

2. Zaliczenie efektów ksztacenia 

Uwagi 

Brak 

 


