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

Kod     

Kierunek Pielęgniarstwo 

Specjalność brak 

Profil kształcenia praktyczny 

Semestr II 

Rodzaj  praktyk   z podstaw pielęgniarstwa 

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 

Opisuje proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady stosowania)           

i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływu 

pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki 

pielęgniarskiej 

CW5 

2 Zna i stosuje klasyfikacje diagnoz pielęgniarskich CW6 

3 

Różnicuje udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym           

w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, 

leczenia, rehabilitacji 

CW8 

4 
Charakteryzuje warunki pracy i zakres zadań zawodowych 

pielęgniarki 
CW11 

5 

Opisuje istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, 

niebezpieczeństwa, obowiązujące zasady i strukturę wykonania 

podstawowych czynności pielęgniarskich 

CW12 

6 

Definiuje zakażenia szpitalne, z uwzględnieniem źródeł i 

rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg 

szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. 

CW38 

 Umiejętności  

1 
Proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane 

teorie pielęgniarstwa 
CU1 

 
Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów 

bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym 
CU2 
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analizy badań diagnostycznych), badania fizykalnego w celu 

rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy 

pielęgniarskiej 

3 Oznacza glikemię za pomocą gleukometru CU4 

4 
Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub 

niepełnosprawnym 
CU5 

5 
Planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie z chorym lub 

niepełnosprawnym i jego rodziną 
CU6 

6 

Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego 

pobytu w szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, 

między innymi przez ocenę podstawowych parametrów 

życiowych: temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, 

oddechu i świadomości, masy ciała i wzrostu 

CU7 

7 
Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta                     

i skuteczności działań pielęgniarskich 
CU8 

8 
Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu  

o higienę osobistą 
CU11 

9 Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta                                                                          CU14 

10 
Układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia 

te pozycje 
CU17 

11 
Wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy, inhalację  

i odśluzowywanie dróg oddechowych 
CU18 

12 
Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu 

klasycznego, ćwiczenia czynne i bierne 
CU19 

13 Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie CU20 

14 Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku CU21 

15 Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych CU26 

16 Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych CU30 

17 

Prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej, w tym historię 

pielęgnowania, kartę obserwacji, kartę gorączkową, książkę 

raportów, kartę profilaktyki i leczenia odleżyn 

CU33 

18 Odnotowuje wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich  CU34 

19 
Pomaga pacjentowi w adaptacji do warunków panujących                     

w szpitalu i w innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego         
CU35 

20 

Wdraża standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom 

szpitalnym i zakażeniom w innych przedsiębiorstwach podmiotu 

leczniczego 

CU61 

21 
Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i segreguje odpady 

medyczne. CU63 

 Kompetencje społeczne  

1 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece                                             CK1 

2 Przestrzega praw pacjenta CK4 

3 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych  
C.K5 

4 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe 
C.K6 
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5 Zachowuje tajemnicę zawodową C.K7 

6 
Wykorzystuje empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami 
CK10 

Miejsce odbywania praktyk  

Kazdy oddział szpitalny (oprócz oddziału psychiatrycznego i pediatrycznego) 

Weryfikacja efektów kształcenia 

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

opiekuna praktyk 

2. Zaliczenie efektów ksztacenia 

Uwagi 

 

 


