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Lp. Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin 

Liczba 

grup 

studentów 

Rodzaj placówki, gdzie mogą być 

realizowane zajęcia praktyczne na 

kierunku pielęgniarstwo  

Treści programowe zajęć praktycznych   

2 
 Chirurgia i pielęgniarstwo 

chirurgiczne  
160 

6 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;  
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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. 

1 a 
Terminy: Chirurgia i 

pielęgniarstwo chirurgiczne 

Terminy: 

1.  27.10-19.11.2020 – 2 grupy 

2.  07.12-14.01.2021 – 2 grupy 

3.  18.01- 8.02.2021 – 2 grupy 

 

 

 

Kryteria wymagane:  

1. Kadra prowadząca praktyki zawodowe powinna posiadać: 

a) minimum tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i/lub pielęgniarka ze specjalizacją zawodową; 



K-ZP.251.B.96.2020               Załącznik nr 1 

                

Pielęgniarstwo - Praktyki zawodowe z przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,  

semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 
 

 

b) czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; 

c) wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu tematycznego zajęć, które mają zostać przeprowadzone; 

d) staż pracy w podmiocie leczniczym (minimum 5 lat) na stanowisku pielęgniarki  – zgodnie z nauczanym przedmiotem. 

2. Podmioty lecznicze, w których będą realizowane praktyki zawodowe powinny:  

a) posiadać podpisany kontrakt z NFZ na realizację świadczeń medycznych ; 

b) dysponować odpowiednią bazą do przeprowadzenia praktyk zawodowych; 

c) zatrudniać personel medyczny o wysokich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku 

Pielęgniarstwo.  

d) prowadzić działalność leczniczą na terenie województwa lubelskiego 

UWAGI – proszę o uwzględnienie poniższych zapisów  

a. oddział nazwa* - dodatkowy punkt w ofercie jeżeli  praktyki zawodowe będą się odbywały w preferowanym przez Uczelnię 

oddziale szpitalnym – najlepiej jednoimiennym z przedmiotem nauczania ( preferencja = pogrubienie z gwiazdką ) 

b. czas   praktyk zawodowych  : od 1.10.2020 do 11.02.2021 r. 

c.  Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany liczebności grup kierowanych na zajęcia ( zarówno w kierunku ich zmniejszenia jak 

i rozszerzenia) 

d. Terminy i godziny praktyk zawodowych odbywają się w czasie wskazanym przez Uczelnię ( 7.00-14.30) 

e. Dokumentacja wymagana przez Uczelnię nie może być modyfikowana przez prowadzących 

f. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć kompletna i prawidłowo uzupełniona dokumentacja potwierdzająca jej przeprowadzenie  

jest przekazywana Kierownikowi Szkolenia Praktycznego w siedzibie Uczelni ul. Wojsławicka 8B Instytut Nauk Medycznych 

g. Podmiot leczniczy jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekazać kserokopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem dokumentacji potwierdzającej posiadane i wymagane postępowaniem kwalifikacje pracownika 

podmiotu leczniczego wskazanego do prowadzenia  kształcenia praktycznego  

h. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzania hospitacji prowadzonych form kształcenia praktycznego  
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