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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. Opieka 

Paliatywna 

40 7 Szpital 1,2 – oddział opieki 
paliatywnej, hospicjum*, domowa 
opieka hospicyjna 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, 
wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki; 
Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym 
wieku i stanie: układu  krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, 
układu moczowego, układu endokrynnego; 
Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób; 
Organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i warunkach 
domowych; 
Pobiera materiał do badań; 
Ocenia ogólny stan pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach; 
Podaje doraźnie tlen, modyfikuje dawkę insuliny szybko i krótko działającej; 
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; 
Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, 
rehabilitacyjnego i leczniczo – pielęgnacyjnego; 
Prowadzi rozmowę terapeutyczną; 
Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu 
terapeutycznego; 
Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych; 
Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: 

 Kartę obserwacji  

 Kartę zabiegów pielęgniarskich 

 Książkę raportów  

 Kartę gorączkową 

 Kartę profilaktyki i leczenia odleżyn 
Ocenia: poziom bólu, reakcji chorego na ból i nasilenie bólu, stosuje postępowanie 
przeciwbólowe; Tworzy warunki do godnego umierania; 
Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; 
Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie 
 lub na zlecenie lekarza; 
Monitoruje, ocenia i pielęgnuje :miejsce wkłucia centralnego, miejsce wkłucia 
obwodowego; Odnotowuje wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich; 
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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 22.04 –  
27.04.2021 

28.04 –  
4.05.2021 

5.05 – 
10.05.2021  

11.05 –  
14.05.2021 

17.05 –  
20.05.2021 

21.05 –  
26.05.2021 

27.05 –  
1.06.2021 

 Liczba grup 1 1 1 1 1 1 1 

 
Numer części 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

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. 
 


