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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. Anestezjologia 

i pielęgniarstwo 

w zagrożeniu 

życia 

40 7 Szpital 1,2  – oddział   intensywnej 
terapii ,oddział anestezjologii i 
intensywnej terapii*, szpitalny 
oddział ratunkowy, sala intensywnej 
terapii w oddziale szpitalnym 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan 
opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki; 
Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób; 
Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji; 
Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną 
opiekę pielęgniarską; 
Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia; 
Pielęgnuje pacjenta z  rurką intubacyjną i tracheotomijną; 
Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta; 
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 
Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie 
 lub na zlecenie lekarza; 
Pielęgnuje skórę i jej wytwory, wykonuje toaletę ciała chorego leżącego w łóżku, 
wykonuje mycie głowy w łóżku; 
Pielęgnuje błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i 
materiałów medycznych: wykonuje toaletę jamy ustnej u chorego; 
 Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta: doustnie, przez sondę 
żołądkową; 
Wykonuje: założenie cewnika do pęcherza moczowego, usunięcie cewnika z 
pęcherza moczowego, płukanie pęcherza moczowego, monitoruje diurezę; 
Układa chorego w pozycjach terapeutycznych i zmienia te pozycje : 
wysokiej,półwysokiej, bocznej , na brzuchu, Trendelenburga, Simsa, układa 
pacjenta z zastosowaniem udogodnień; 
Wykonuje odśluzowanie dróg oddechowych; 
Podłącza i obsługuje: zestaw do kroplowych wlewów dożylnych , pompę 
infuzyjną; 
Zakłada cewnik do żył obwodowych, usuwa cewnik z żył obwodowych; 
Monitoruje, ocenia i pielęgnuje :miejsce wkłucia centralnego, miejsce wkłucia 
obwodowego, miejsce wkłucia portu naczyniowego; 
Wykonuje: EKG; pulsoksymetrię, kapnometrię; 
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Odnotowuje wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich; 
Pomaga pacjentowi w adaptacji do warunków panujących w szpitalu i innych 
przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego; 
Wdraża standardy postępowania zapobiegające zakażeniom szpitalnymi 
zakażeniom w innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego: wykonuje 
higieniczne mycie rąk, wykonuje dezynfekcję rąk , przestrzega zasad aseptyki i 
antyseptyki; 
Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne; 
Segreguje odpady medyczne. 

 Terminy 23.03 – 
26.03.2021 

29.03 – 
1.04.2021 

14.04 – 
19.04.2021 

26.04 – 
29.04.2021 

30.04 – 
6.05.2021 

11.05 – 
14.05.2021 

17.05 – 
20.05.2021 

 Liczba grup 1 1 1 1 1 1 1 

 
Nr części 

1 2 3 4 5 6 7 
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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. 
 


