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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. Neurologia  

i pielęgniarstwo 

neurologiczne 

80 7 Szpital 1,2  – oddział neurologiczny, 

oddział udarowy 

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; 
Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i 
psychicznym; Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i 
realizowaną opiekę pielęgniarską; 
Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu 
pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych; 
Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu 
terapeutycznego; Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i 
leczniczych ; 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 
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. 
 

 Terminy 15.03 – 
24.03.2021 

22.03 – 
31.03.2021 

25.03 – 
9.04.2021 

8.04 – 
19.04.2021 

12.04 – 
21.04.2021 

8.06 – 
17.06.2021 

10.06 – 
21.06.2021 

 Liczba grup 1 1 1 1 1 1 1 

 Numer 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. 
 


