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L.p. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Liczba 
grup 

studentów 

Rodzaj placówki, gdzie mogą być 
realizowane praktyki zawodowe 

na kierunku pielęgniarstwo 

Treści programowe praktyk zawodowych 

1. Podstawowa opieka 

zdrowotna 

160 6 Poradnia1,2 – podmioty lecznicze 
prowadzące działalność z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej 

Opieka pielęgniarska w środowisku zamieszkania. Metody pracy z rodziną. 
Proces pielęgnowania w środowisku. Zagrożenia zdrowotne w środowisku - 
diagnozowanie.  
Opieka pielęgniarska w środowisku nauczania i wychowania. Regulacje 
prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniem w szkole. Udział 
pielęgniarki w badaniach przesiewowych i profilaktycznych u dzieci w wieku 
szkolnym. Problemy zdrowotne w populacji szkolnej i sposoby ich 
rozwiązywania przez pielęgniarkę. Dokumentacja i dokumentowanie stanu 
zdrowia ucznia. 
 Zagrożenia zdrowia w środowisku pracy. Badania pracowników (wstępne, 
okresowe, kontrolne). Choroby zawodowe. Program pielęgniarskiej opieki 
w wybranym środowisku pracy.  
Zadania pielęgniarki rodzinnej w praktyce. 

Terminy 11.03 – 14.04.2021 15.04 – 13.05.2021 20.05 – 18.06.2021 

Liczba grup 2 2 2 

2. Pediatria i 

pielęgniarstwo 

pediatryczne 

160 6 Szpital 1,2  – oddział dziecięcy, 
oddział pediatryczny*, oddział 
neonatologii, oddział noworodków 
i wcześniaków 

Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka w I roku życia. 
Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym niemowlęciem (przyczyny, 
objawy, postępowanie, profilaktyka).  
Działania terapeutyczne, opiekuńcze i profilaktyczne pielęgniarki wobec 
chorego dziecka.  
Ocena i dokumentowanie rozwoju fizycznego dziecka. 
Problemy dziecka hospitalizowanego. Zadania pielęgniarki w 
minimalizowaniu stresu szpitalnego u dziecka i jego rodziców.  
Zasady żywienia chorych dzieci.  
Przygotowanie dziecka do badań diagnostycznych i postępowanie po 
badaniach. 
Udział pielęgniarki w diagnostyce i terapii chorego dziecka. 
Prowadzenie i dokumentowanie procesu pielęgnowania chorego dziecka. 

Terminy 1.03 – 22.03.2021 15.04 – 7.05.2021 26.05 – 18.06.2021 

Liczba grup 2 2 2 
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3. Choroby wewnętrzne 

i pielęgniarstwo 

internistyczne 

160 6 Szpital 1,2  – oddział chorób 
wewnętrznych * oddział 
pulmonologiczny, diabetologiczny, 
kardiologiczny, nefrologiczny, 
reumatologiczny, 
endokrynologiczny, 

Profilaktyka powikłań chorób wewnętrznych i ich leczenia (zawał, duszność, 
biegunki, zaparcia, zasłabnięcia, obrzęki, anuria, poliuria, tachykardia, 
bradykardia, niewydolność narządów). 
Poprawna organizacja izolacji pacjenta z chorobą zakaźną w domu i w 
szpitalu. Profilaktyka rozprzestrzeniania się czynniki infekcyjnego. 
Zasady tlenoterapii pacjenta z hypoksją. Powikłania źle prowadzonej 
tlenoterapii. 
Zasady wykonywania badania elektrokardiograficznego i poprawna 
interpretacja zaburzeń w pracy mięśnia sercowego. 
Zasady podawania insuliny długo i krótkodziałającej oraz poprawna rotacja 
miejsca wstrzyknięć w profilaktyce powikłań (lipodystrofii poinsulinowej). 
Psychiczne i fizyczne przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych 
(koronarografii, endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego, artroskopii, paracentezy i torakocentezy). 
Poprawne wystawianie skierowań na badania diagnostyczne (przewidziane 
dla kompetencji pielęgniarek). 
Poprawne przygotowanie zapisu form recepturowych substancji 
leczniczych w ramach kontynuacji leczenia ustawionego przez lekarza. 
Poprawne dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, dynamiki jej 
zmian i realizowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem narzędzi 
informatycznych do gromadzenia danych o chorych. 
Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie doboru oraz użytkowania 
sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych w różnych 
jednostkach chorobowych. 
Zasady prowadzenia u osób dorosłych i dzieci żywienia dojelitowego (przez 
zgłębnik i przetokę odżywczą) oraz żywienia pozajelitowego. 
Możliwe do wystąpienia powikłania leczenia farmakologicznego, 
dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego u pacjentów 
internistycznych. 
Zasady prowadzenia rozmowy terapeutycznej i najczęściej popełniane 
błędy jatrogenne w komunikacji personelu medycznego z chorym.  
Zasady poprawnego asystowania pielęgniarki lekarzowi podczas 
wykonywania inwazyjnych zabiegów medycznych o charakterze 
diagnostycznym i leczniczym. 
Zasady poprawnego monitorowania natężenia bólu, reakcji pacjenta na ból 
i jego nasilenie oraz stosowania farmakologicznego i niefarmakologicznego 
postępowania przeciwbólowego. 
Zasady postępowania z ciałem zmarłego pacjenta, wsparcie rodziny 
chorego tuż po jego zgonie. 
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Zasady poprawnego przygotowywania i podawania pacjentom leków 
różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. Zasady poprawnej 
interpretacji zleceń lekarskich. 
Wpływ empatycznej i otwartej postawy personelu medycznego na proces 
zdrowienia chorego i jego umiejętność funkcjonowania w chorobie. 
Odpowiedzialność pielęgniarki za wykonywane czynności edukacyjne i 
leczniczo-pielęgnacyjne. 
Karta praw pacjenta jako dokument bazowy w relacjach personel medyczny 
- człowiek chory. 

Terminy 17.03 – 14.04.2021 27.04 – 19.05.2021 26.05 – 18.06.2021 

Liczba grup 2 2 2 

 
 

1. Akredytacja Ministra Zdrowia i/lub Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 

2. Odległość od siedziby Uczelni maksymalnie 100 km 

UWAGI dodatkowe:  

a. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany liczebności grup kierowanych na zajęcia (zarówno w kierunku ich zmniejszenia jak i rozszerzenia) 
b. Terminy i godziny praktyk zawodowych odbywają się w czasie wskazanym przez Uczelnię (7.00-14.30). 
c. Dokumentacja wymagana przez Uczelnię nie może być modyfikowana przez prowadzących. 
d. 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 
e. Podmiot leczniczy jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekazać do uczelni kserokopie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem dokumentacji pracowników podmiotu leczniczego prowadzących praktyki zawodowej według wymagań postępowania 
kwalifikacyjnego. 

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


