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Nr 

zadania 
Nazwa przedmiotu 

Liczba 

godzin 

Liczba 

grup 

studentów 

Rodzaj placówki, gdzie mogą być 

realizowane zajęcia praktyczne na 

kierunku pielęgniarstwo  

Treści programowe zajęć praktycznych   

1 - 18 
 Chirurgia i pielęgniarstwo 

chirurgiczne  
160 18 grup 

Szpital 1,2  – oddział chirurgiczny*, 

oddział ortopedyczny, oddział 

urologiczny, oddział chirurgii 

rekonstrukcyjnej, oddział 

oparzeniowy, laryngologiczny 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 

ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie 

oraz dokonuje ewaluacji opieki; 

Pobiera materiał do badań diagnostycznych; 

Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po 

specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań 

pooperacyjnych; 

Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod 

względem fizycznym i psychicznym; 

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę 

zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; 

Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i 

dzieci z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy 

obrotowo – perystaltycznej; 

Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i 

tracheotomijną; 

Prowadzi rozmowę terapeutyczną; 

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego; 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: 

 Kartę obserwacji  

 Kartę zabiegów pielęgniarskich 

 Książkę raportów  

 Kartę rejestru zakażeń szpitalnych 

 Kartę profilaktyki i leczenia odleżyn 

 Kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie 

samoopieki 

 Kartę gorączkową 

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju 

problemów pielęgnacyjnych;  

Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie  

lub na zlecenie lekarza; 
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Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych 

badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne; 

Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych 

substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na 

jego zlecenie 

Kompetencje społeczne:  

Szanuje godność i autonomie osób powierzonych opiece 

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 

Przestrzega wartości , powinności i sprawności moralnych w 

opiece 

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych  

Przestrzega praw pacjenta 

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe. 

Przestrzega tajemnicy zawodowej 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

Jest otwarty na rozwój podmiotowości  własnej i pacjenta. 

Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 

 
Terminy: Chirurgia i 

pielęgniarstwo chirurgiczne 

Terminy: 

1. Zadania  nr od 1 do 6: termin 07.12-14.01.2020  – 6 grup 

2. Zadania nr od 7 do 8: termin 16.11- 7.12.2020 – 2 grupy 

3. Zadania nr od 9 do 10: termin 15.01-05.02.2021 – 2 grupy 

4. Zadania nr od 11 do 14: termin 21.10-13.11.2020 – 4 grupy 

5. Zadania nr 15 do 18: termin 21.01-11.02.2021 – 4 grupy  

19 - 23 
Psychiatria i pielęgniarstwo 

psychiatryczne 
40 5 grup 

Szpital – oddział psychiatryczny,* 

zakład opiekuńczo leczniczy 

psychiatryczny  

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 

ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie 

oraz dokonuje ewaluacji opieki; 
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Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad 

rozwojowych, chorób i uzależnień; 

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę 

zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; 

Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-

pielęgnacyjnego; 

Prowadzi rozmowę terapeutyczną; 

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego; 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym w tym: 

 Kartę obserwacji  

 Kartę zabiegów pielęgniarskich 

 Książkę raportów  

 Kartę rejestru zakażeń szpitalnych 

 Kartę profilaktyki i leczenia odleżyn 

 Kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie 

samoopieki 

 Kartę gorączkową 

Przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi 

zaburzeniami psychicznymi ; 

Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie 

lub na zlecenie lekarza; 

Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych 

badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne; 

Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych 

substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na 

jego zlecenie. 

Kompetencje społeczne:  

Szanuje godność i autonomie osób powierzonych opiece 

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 

Przestrzega wartości , powinności i sprawności moralnych w 

opiece 
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Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych  

Przestrzega praw pacjenta 

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe. 

Przestrzega tajemnicy zawodowej 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

Jest otwarty na rozwój podmiotowości  własnej i pacjenta. 

Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 

 
Terminy: Psychiatria i 

pielęgniarstwo psychiatryczne  

Zadanie nr 19 

20.11 -25.11.2020 

1 grupa 

Zadania nr 20 i 21 

04 .02 -09.02.2021  

2 grupy 

Zadanie nr 22 i 23 

8.12-13.12.2020 

2 grupy 

24 - 28 
Geriatria i pielęgniarstwo 

geriatryczne 
80  5 grup 

Szpital – oddział geriatryczny*, 

oddział opieki długoterminowej: 

 ( zakład opiekuńczo – leczniczy, 

zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, 

zakład opiekuńczo- leczniczy 

psychiatryczny)  

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 

ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie 

oraz dokonuje ewaluacji opieki; 

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad 

rozwojowych, chorób i uzależnień; 

Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich 

klasyfikacji; 

Pobiera materiał do badań diagnostycznych; 

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę 

zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; 

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 

zespołu terapeutycznego; 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym w tym: 

 Kartę obserwacji  

 Kartę zabiegów pielęgniarskich 

 Książkę raportów  

 Kartę rejestru zakażeń szpitalnych 

 Kartę profilaktyki i leczenia odleżyn 

 Kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie 

samoopieki 
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 Kartę gorączkową 

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju 

problemów pielęgnacyjnych ; 

Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie 

lub na zlecenie lekarza; 

Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych 

badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające 

wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne; 

Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych 

substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na 

jego zlecenie;  

Kompetencje społeczne:  

Szanuje godność i autonomie osób powierzonych opiece 

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 

Przestrzega wartości , powinności i sprawności moralnych w 

opiece 

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych  

Przestrzega praw pacjenta 

Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe. 

Przestrzega tajemnicy zawodowej 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

Jest otwarty na rozwój podmiotowości  własnej i pacjenta. 

Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 

 
Terminy: Geriatria i 

pielęgniarstwo geriatryczne 

 

Zadanie nr 24: 

7.01.2021-18.01.2021 

1 grupa 

 

Zadania nr 25 i 26: 

13.01-22.01.2021 

2 grupy 

Zadania nr 27 i 28: 

25.01-03.02.2021 

2 grupy 
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29 - 33 Podstawowa opieka zdrowotna  200  5 grup 

Przychodnia – podmioty lecznicze 

prowadzące działalność z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej  

Gromadzi informacje w celu rozpoznania stanu zdrowia 

pacjenta metodą:  

 Wywiadu  

 Obserwacji  

 Pomiarów bezpośrednich (temperatura, tętno, 

oddech, RR, masa ciała, wzrost) 

 Pomiarów pośrednich (skale ryzyka rozwoju 

odleżyn, wydolności samoobsługowej) 

 Badania fizykalnego 

 Formułuje diagnozy pielęgniarskie 

Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego 

pobytu w szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, 

min. przez ocenę podstawowych parametrów życiowych. 

Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej  

opieki zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane  

i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym; 

Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie 

rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży; 

Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki 

pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta; 

Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej 

opiece medycznej; 

Posiada umiejętność doboru środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności 

umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do 

kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, 

oraz potrafi udzielać informacji o ich stosowaniu 

Kompetencje społeczne:  

Szanuje godność i autonomie osób powierzonych opiece 

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje 

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu 

Przestrzega wartości , powinności i sprawności moralnych w 

opiece 

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i 

wykonywanie zadań zawodowych  

Przestrzega praw pacjenta 
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Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 

zawodowe. 

Przestrzega tajemnicy zawodowej 

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej 

Jest otwarty na rozwój podmiotowości  własnej i pacjenta. 

Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami. 

 
Terminy: Podstawowa Opieka 

Zdrowotna  

Zadania nr 29 i 30: 

9.11 -14.12.2020 

2 grupy 

 

Zadania nr 30,31,32: 

1.10.2020 r.- 5.11.2020 r. 

3 grupy 

  

 

 

 

 

 

 

 


