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Kształcenie praktyczne na kierunku PIELĘGNIARSTWO 

  
Zakres kształcenia praktycznego Zajęcia 

praktyczne 
Punkty 
ECTS 

Praktyki 
zawodowe 

Punkty 
ECTS 

1.  Podstawy pielęgniarstwa 80 godzin/  
2 tygodnie 

 

4 120 godzin/  
3 tygodnie 

3 

2.   Promocja zdrowia 20 godzin/  
½ tygodnia 

 

1 – – 

2. Podstawowa opieka zdrowotna 120 godzin/ 
3 tygodnie 

 

6 200 godzin/ 
5 tygodni 

5  

3. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położni-
czo-ginekologiczne 

80 godzin/  
2 tygodnie 

 

4 40 godzin/  
1 tydzień 

1 

5.   Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 godzin/  
4 tygodnie 

 

8 160 godzin/  
4 tygodnie 

4 

6. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 120 godzin/  
3 tygodnie 

 

6 160 godzin/  
4 tygodnie 

4 

7.   Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 120 godzin/  
3 tygodnie 

 

6 160 godzin/  
4 tygodnie 

4 

8.   Rehabilitacja i pielęgnowanie  
      niepełnosprawnych 

80 godzin/  
2 tygodnie 

 

4 80 godzin/  
2 tygodnie 

2 

9.   Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 godzin/  
2 tygodnie 

 

4 80 godzin/  
2 tygodnie 

2 

10.  Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 godzin/  
2 tygodnie 

 

4 80 godzin/  
2 tygodnie 

2 

11.  Psychiatria i pielęgniarstwo    
       psychiatryczne 

80 godzin/  
2 tygodnie 

 

4 40 godzin/  
1 tydzień 

1 

12. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 40 godzin/  
1 tydzień 

 

2 40 godzin/  
1 tydzień 

1 

13.  Opieka paliatywna 40 godzin/  
1 tydzień 

 

2 40 godzin/  
1 tydzień 

1 

 
Razem 
 
 

 
1100 godzin/ 27,5 

tygodnia 

 
55 

 
1200 godzin/ 
30 tygodni 

 
30 
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KRYTERIA OCENY UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

KRYTE-
RIA 

OGÓLNE 

PUNK
TY 

NORMY 

Zasady Sprawność Skuteczność 
Samo-

dzielność 

Komuniko-
wanie się z 
pacjentem 

Postawa 

S
p

os
ób

 w
yk

on
an

ia
 c

zy
n

n
oś

ci
 

2 

przestrzega 
zasad, wła-

ściwa techni-
ka i kolejność 

wykonania 
czynności 

czynności 
wykonuje 
pewnie, 

energicznie 

postępowanie 
uwzględnia 

sytuację 
pacjenta, 
osiąga cel 

działania 
wykonuje 
całkowicie 
samodziel-

ne 

poprawny, 
samodzielny, 

skuteczny 
dobór treści 

potrafi kry-
tycznie ocenić 
i analizować 
swoje postę-

powanie, 
współpracuje 
z zespołem 
terapeutycz-
nym, pełna 

identyfikacja z 
rolą zawodową  

1 

przestrzega 
zasad 

po ukierunko
waniu 

czynności 
wykonuje 
mało pew-

nie, 
po krótkim 

zastano-
wieniu 

nie zawsze 
uwzględnia 

sytuację 
zdrowotną 
pacjenta, 

osiąga cel po 
ukierunko-

waniu 

wymaga 
przypo-
mnienia 

i ukierunko
wania 

w niektóryc
h działa-

niach 

wymaga 
naprowadza-
nia, ukierun-

kowania 
w wyborze 

treści  

ma trudności 
w krytycznej 

ocenie 
i analizie swo-
jego postępo-

wania, 
we współpracy 

z zespołem 
terapeutycz-
nym oraz w 

identyfikacji z 
rolą zawodową 

0 

nie przestrze-
ga zasad, 

chaotycznie 
wykonuje 
działania 

czynności 
wykonuje 
niepewnie, 

bar-
dzo wolno 

nie bierze 
pod uwagę 

indywidual-
nej sytuacji 
pacjenta, nie 
osiąga celu 

wymaga 
stałego 

naprowa-
dzania 

i przypomin
ania 

w każdym 
działaniu 

nie potrafi 
utrzymać 
kontaktu 

werbalnego 
z pacjentem 

nie potrafi 
krytycznie 

ocenić 
i analizować 
swojego po-
stępowania, 

nie współpra-
cuje 

z zespołem 
terapeutycz-

nym, nie iden-
tyfikuje się z 

rolą zawodową 

Opracowano w Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa WPINoZUM w Lublinie, modyfikacja za: Ciechaniewicz W.: Kształtowanie umiejętności 

praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa. 

Punktacja / oceny:   12– pkt.- bardzo dobra; 11-10 dobry plus, 9-8 pkt.- dobra; 7 -6 pkt.- dostateczna plus ; 5 -4 
pkt.– dostateczna, 3-0  niedostaczna  Obserwacja procedur w praktyce - zal 
Indeks umiejętności  pielęgniarskich stworzony w celu usprawnienia dokumentowania rozwoju nabywanych 
umiejętności praktycznych 

Poziom   1. obserwacja procedur w praktyce 

Poziom   2. wykonanie umiejętności z pomocą osoby nadzorującej 

Poziom   3. wykonanie umiejętności pod kierunkiem osoby nadzorującej 

Poziom 4.   wykonanie umiejętności samodzielnie, bezpiecznie, kompetentnie z uzasadnieniem 
swojego działania, w obecności osoby nadzorującej. 
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ROK I 
Semestr  I i II 

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH            
PPOODDSSTTAAWWYY  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRSSTTWWAA  ((221100  GGOODDZZ..))  ((  99  EECCTTSS)) 

Lp. 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZALICZENIE UMIEJĘTNOŚCI: 

Poziom wykonania  
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  

C.U4 
Oznacza glukozę za pomocą glukometru 
 

    

C. U7. 
Monitoruje stan zdrowia pacjenta przez ocenę podstawowych 
parametrów życiowych ; 
• wykonuje pomiar temperatury, interpretuje, dokumentuje 

    

• wykonuje pomiar tętna, interpretuje, dokumentuje     

• wykonuje pomiar ciśnienia tętniczego krwi, interpretuje, do-
kumentuje      

• wykonuje pomiar  oddechu, interpretuje, dokumentuje      

• wykonuje pomiar  wzrostu, wagi   oblicza BMI,  interpretuje 
dokumentuje       

C. U9. 
Przechowuje leki zgodnie ze standardami 
 

    

C. U10. 
Oblicza dawki leków, podaje choremu leki różnymi drogami 
zgodnie z pisemnym  zleceniem lekarza  
• doustnie,  

    

• doodbytniczo     

• na skórę i błony śluzowe      

• wziewnie      

• śródskórnie      

• podskórnie     

• domięśniowo 
 

    

• dożylnie 
    

 
C.U.11 

Pomaga choremu w: 
• jedzeniu     

• wydalaniu     

• poruszaniu się  
• przemieszczaniu się 

    

• transportuje chorego     
• dbanie o higienę osobistą 
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PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH  

PPOODDSSTTAAWWYY  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRSSTTWWAA   

 

L.p 

 
 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZALICZENIE UMIEJĘTNOŚCI: 

Poziom wykonania  
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1 2 3 4 

C. U12. 
Pielęgnuje  skórę i jej wytwory: 
• wykonuje toaletę  ciała u chorego leżącego w łóżku     

• wykonuje mycie głowy w łóżku 
    

Pielęgnuje błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakolo-
gicznych i materiałów medycznych: 
• wykonuje toaletę  jamy ustnej u chorego   

    

C. U13. 
Dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany , w 
tym wykorzystuje  bandażowanie 

    

C. U14. 
Wykorzystuje  różne  techniki karmienia pacjenta:  
• przez sondę żołądkową,     

• przez gastrostomię     

C. U15. 
Wykonuje zabiegi doodbytnicze:  
• lewatywę,     

• wlewkę doodbytniczą     

•  kroplówkę doodbytniczą     

• zakłada sucha rurkę do odbytu     

C. U16. • zakłada cewnik do pęcherza moczowego 
• monitoruje diurezę     

• wykonuje płukanie pęcherza moczowego      

• usuwa cewnik z pęcherza moczowego     

C. U17. 
Układa chorego w łóżku w pozycjach  terapeutycznych:  
• wysokiej, półwysokiej, Trendelenburga,  zmienia pozycje 

    

• układa  pacjenta   z zastosowaniem udogodnień     

C. U18. 
Wykonuje: 
• gimnastykę oddechową     

• drenaż ułożeniowy     

• inhalację 
• odśluzowuje dróg odechowych 

    

C. U20 

. 

Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie 
1. chroni chorego przed upadkiem, urazem 
 

    

2. chroni chorego przed samouszkodzeniem     

C. U21. 
 Zapewnia choremu warunki do snu , wypoczynku: 
• zmienia bieliznę pościelową,     

• zmienia bieliznę   osobistą     

• wykonuje ścielenie łóżka z chorym     
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PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH  
PPOODDSSTTAAWWYY  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRSSTTWWAA 

L.p 
 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZALICZENIE UMIEJĘTNOŚCI: 

Poziom wykonania  
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1 2 3 4 

C. U22. 
Wykonuje płukanie: 
• oka     

• ucha     

C. U23. 
Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych 

    

Podłącza i obsługuje pompę infuzyjną     

C. U24. • zakłada zgłębnik do żołądka  
 

    

• odbarcza treść żołądkową 
    

C. U25. 
Stosuje zabiegi przeciwzapalne: 
• okłady     

• kompresy 
 

    

• bańki  lekarskie     

C U26. • Zakłada  cewnik do żył obwodowych     

• Usuwa cewnik z żył obwodowych     

Asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych 
• Nakłuciu jamy brzusznej 
• Nakłuciu jamy opłucnej 

• pobieraniu szpiku  

    

• punkcji lędźwiowej     

C. U31. • Monitoruje  rozwój  noworodka/niemowlęcia pomiary, oce-
na 

 
    

• Wykonuje przewijanie/ ubieranie noworodka/ niemowlęcia 
 

    

• Wykonuje kąpiel noworodka/ niemowlęcia 
 

    

• Wykonuje pielęgnowanie kikuta pępowiny     

C. U32. 
Przygotowuje siebie i sprzęt do instrumentowania : 
• wykonuje chirurgiczne mycie i dezynfekcję rąk     

 
• zakłada  bieliznę operacyjną 

    

Przygotowuje siebie  i sprzęt do zmiany opatrunku na ranie: 
• higieniczne mycie i dezynfekcję rąk 

    

• przygotowuje stolik opatrunkowy 
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PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH  
PPOODDSSTTAAWWYY  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRSSTTWWAA 

L.p 
 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZALICZENIE UMIEJĘTNOŚCI: 

Poziom wykonania  
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1 2 3 4 

C.U.33 
Prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej w tym 
• historię pielęgnowania, 

    

• kartę obserwacji 
 

    

• karę gorączkową 
 

    

• książkę raportów 
 

    

• kartę profilaktyki i leczenia odleżyn 
 

    

C.U61 
Wdraża standardy postępowania zapobiegające zakażeniom 
szpitalnym (higieniczne mycie i dezynfekcja rąk, izolacja cho-
rych, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki) 
Efektywnie zapobiega zakażeniom szpitalnym, stosując się do 
standardów i procedur w tym zakresie 

    

C.U63. • Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne 
 

    

• Segreguje odpady medyczne 
 

    

C.K5 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umie-
jętności, dążąc do profesjonalizmu     

C.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodo-
we     

LABORATORIA Z PODSTAW PIELĘGNIARSTWA   ZALICZAM 
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RROOKK  II,,  sseemmeessttrr  IIII  

PPOODDSSTTAAWWYY  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRSSTTWWAA  
ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(80GODZ.)/ (4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (120 GODZ.)/(3 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia /podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  11..  22..  33..  44..  

C. U1.  
Proponuje model pielęgnowania  
i stosuje w praktyce wybrane teorie 
pielęgniarstwa zgodnie wg: 
 F. Nihtingale  
D. Orem  
V. Henderson 
C. Roy 

        

C. U2 
Gromadzi informacje w celu rozpo-
znawania stanu zdrowia pacjenta 
metodą:  
• wywiadu, 
• obserwacji, 
• pomiarów bezpośrednich (tem-

peratura, tętno, oddech, RR, ma-
sa ciała, wzrost) 

• pomiarów pośrednich (skale-np. 
oceny natężenia bólu, wskaźnik 
BMI, Glasgow) 

• analizy dokumentacji (w tym 
analizy badań diagnostycznych), 

• badania fizykalnego 
• formułuje diagnozy pielęgniar-

skie 

        

        

        

        

        

        
        

C. U8. 
Dokonuje bieżącej oceny stanu zdro-
wia i skuteczności działań pielęgniar-
skich 

        

Dokonuje końcowej oceny stanu 
zdrowia i skuteczności działań pielę-
gniarskich 

        

C.U. 9 Przechowuje leki zgodnie z obowiązu-
jącymi standardami;         

C.U.10 
Podaje choremu leki różnymi droga-
mi, zgodnie z pisemnym zleceniem 
lekarza 
Domięśniowo 
Dożylnie 
Podskórnie 
Śródskórnie 
 oblicza dawki leków; 
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PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(80GODZ.)/ (4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (120 GODZ.)/(3 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia /podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia /podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C. U11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.U.12 

 

Pomaga choremu : 
• w jedzeniu 
• w wydalaniu,  podaje   basen / 

kaczkę 
• zakłada i zdejmuje osobie doro-

słej pampersa, wykonuje toaletę 
krocza 

• pomaga choremu  w poruszaniu 
się  

• pomaga choremu w przemiesz-
czaniu się 

• transportuje chorego 
• dbaniu o higienę osobistą 

 

        

        

        

        

        

 Pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz 
błony śluzowe z zastosowaniem środ-
ków farmakologicznych i materiałów 
medycznych w tym stosuje kąpiele 
lecznicze; 
• wykonuje  kąpiel chorego w wan-

nie/ pod  prysznicem 

        

• wykonuje  golenie chorego 
• Wykonuje toaletę jamy ustnej 

        

        

C.U14 
Wykorzystuje różne techniki karmie-
nia pacjenta:  
• przez sondę żołądkową,  

        

 • przez gastrostomię         

C.U15 
Wykonuje zabiegi doodbytnicze – 

• lewatywę,  
• wlewkę, kroplówkę,  
• suchą rurkę do odbytu 

 

        

C.U.16 • Zakłada cewnik do pęcherza mo-
czowego, 

• monitoruje diurezę,  
• usuwa cewnik,  
• wykonuje płukanie pęcherza 
moczowego; 
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PPOODDSSTTAAWWYY  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRSSTTWWAA  
ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
 
 
 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(80GODZ.)/(4 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (120 GODZ.)/(3 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C.U17 
Układa chorego w łóżku w pozycjach  
terapeutycznych:  

        

• wysokiej, półwysokiej,   Trende-
lenburga,  zmienia pozycje 

        

• układa  pacjenta   z zastosowa-
niem udogodnień 

         

C.U18 
Wykonuje:         
• gimnastykę oddechową         
• drenaż ułożeniowy         
• inhalację         

C.U19 
Wykonuje nacieranie, oklepywanie i 
inne techniki masażu, ćwiczenia 
czynne i bierne uwzględniając stan 
chorego 

        

C. U20. 
Zapewnia choremu bezpieczne oto-
czenie         

C.U.22 • Wykonuje płukanie oka          

•  ucha;         

C.U.23 • podłącza i obsługuje zestawy do 
kroplowych wlewów dożylnych; 

        

C.U24 • zakłada zgłębnik do żołądka         

• odbarcza  treść żołądkową 
        

C. U33. 
Prowadzi dokumentację opieki pielę-
gniarskiej w tym 
• historię pielęgnowania, 
• kartę obserwacji 
• kartę gorączkową 
• książkę raportów 
• kartę profilaktyki i leczenia odle-

żyn 

        

C.U35 
Pomagania pacjentowi w adaptacji do 
warunków panujących w szpitalu i 
innych przedsiębiorstwach podmiotu 
leczniczego 
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PPOODDSSTTAAWWYY  PPIIEELLĘĘGGNNIIAARRSSTTWWAA  
ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
 
 
 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(80GODZ.)/(4 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (120 GODZ.)/(3 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C.U63 • Bezpiecznie stosuje środki dezyn-
fekcyjne 

        

• Segreguje odpady medyczne         

D.K1 
Szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece.         

D,K2 
Systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu 

        

D.K3 
Przestrzega wartości, powinności i 
sprawności moralnych w opiece         

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność moralną 
za człowieka i wykonywanie zadań 
zawodowych  

        

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta         

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje po-
wierzone obowiązki zawodowe 

        

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawodowej         

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu inter-
dyscyplinarnego w rozwiązywaniu 
dylematów etycznych z zachowaniem 
zasad kodeksu etyki zawodowej 

        

D.K9 
Jest otwarty na rozwój podmiotowości 
własnej 

        

D.K10 
Przejawia empatię w relacji z pacjen-
tem i jego rodziną oraz współpracow-
nikami 

        

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PODSTAW PIELĘGNIARSTWA ZALICZAM 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z PODSTAW PIELĘGNIARSTWA ZALICZAM 
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RROOKK  IIII,,  sseemmeessttrr  IIIIII  
INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 
  

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.) ( 6 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ.) (3 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44  11..  22..  33..  44..  

C.U 2. 
Gromadzi informacje metodą wywia-
du , obserwacji ,pomiarów bezpośred-
nich i pośrednich (skale), analizy 
dokumentów ( tym analizy badań 
diagnostycznych) badań fizykalnych 
w celu rozpoznania stanu zdrowia i 
sformułowania diagnozy pielęgniar-
skiej 

        

C. U4. 
Oznacza glikemię za pomocą gluko-
metru 

        

C. U9. 
Przechowuje leki zgodnie z obowiązu-
jącymi standardami 

        

C. U10. 

D. U33. 

Oblicza dawki leków, przygotowuje  i 
podaje choremu leki różnymi droga-
mi zgodnie z pisemnym  zleceniem 
lekarza: 
• doustnie  
• doodbytniczo 
• wziewnie 
• podskórnie 
• domięśniowo 
• dożylnie 
• śródskórnie 
• na skórę i błony śluzowe 

        
        
        
        
        
        
        
        

C.U14 
Wykorzystuje  różne  techniki karmie-

nia pacjenta:  
        

• przez sondę żołądkową,         
• przez gastrostomię         

C.U15 
Wykonuje zabiegi doodbytnicze – 

lewatywę, wlewkę, kroplówkę, 
suchą rurkę do odbytu. 

        

C.U16 • zakłada cewnik do pęcherza mo-
czowego 

• monitoruje diurezę 
• wykonuje płukanie pęcherza 

moczowego  
• usuwa cewnik z pęcherza mo-

czowego 

        

        

        

C.U17 
Układa chorego w łóżku w pozycjach  
terapeutycznych i zmienia te pozycje:  

        

• wysokiej, półwysokiej, Trende-
lenburga,  zmienia pozycje 

        

• układa  pacjenta  z zastosowa-
niem udogodnień 
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INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.) ( 6 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ.) (3 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

CU18 
Wykonuje gimnastykę oddechową i  
drenaż ułożeniowy 
Wykonuje inhalacje 

        

        

C.U19 
Wykonuje nacieranie, oklepywanie i 
inne techniki masażu klasycznego, 
ćwiczenia czynne i bierne   

        

C.U23 
Podłącza i obsługuje zestawy do kro-
plowych wlewów dożylnych 
Podłącza i obsługuje pompę infuzyjną 

        

        

C U26. 
Zakłada  cewnik do żył obwodowych         
Usuwa  cewnik z żył obwodowych         

CU 27  
Monitoruje, ocenia, pielęgnuje miejsce  
• wkłucia obwodowego 

        

 • pobierania szpiku          

C. U61. 
Wdraża standardy postępowania za-
pobiegające zakażeniom szpitalnym 
(higieniczne mycie i dezynfekcja rąk, 
izolacja chorych, przestrzeganie za-
sad aseptyki i antyseptyki) 
Efektywnie zapobiega zakażeniom 
szpitalnym, stosując się do standar-
dów i procedur w tym zakresie 

        

C. U63. • Bezpiecznie stosuje środki de-
zynfekcyjne 

        

• Segreguje odpady medyczne         

D.U1. 
Gromadzi informacje, formułuje dia-
gnozę pielęgniarską, ustala cele i plan 
opieki, wdraża interwencje pielęgniar-
skie oraz dokonuje ewaluacji opieki 

        

 

D. U3. 

Prowadzi poradnictwo w zakresie 
samoopieki pacjentów w różnym 
wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad 
rozwojowych, chorób i uzależnień 

        

D.U8 
Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju 
odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji 

        

D.U9 
Pobiera materiał do badań diagno-
stycznych   

        

D. U10. 
Ocenia stan ogólny pacjenta w kierun-
ku powikłań po specjalistycznych 
badaniach diagnostycznych  

        

D.U.11 
Doraźnie podaje tlen, modyfikuje 
dawkę stałą insuliny szybko i krótko 
działającej 
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INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 
 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘGNIAR-

KI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.) ( 6 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ.) (3 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D. U12. 
Przygotowuje chorego do badań 
diagnostycznych w wymiarze fi-
zycznym i psychicznym  

        

D.U13 
Dokumentuje sytuację zdrowotną, 
jej dynamikę zmian i realizowaną 
opiekę pielęgniarską   

        

D.U.16 
rozpoznaje stany nagłego zagroże-
nia zdrowia 

        

D.U.17 
wykonuje defibrylację automatycz-
ną (AED) i bezprzyrządowe udraż-
nianie dróg oddechowych 

        

D.U20 
Rozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetycznego, 
rehabilitacyjnego, leczniczo-
pielęgnacyjnego 

        

D. U25. 
Prowadzi, dokumentuje i ocenia 
bilans płynów pacjenta interni-
stycznego 

        

D.U26 
Przekazuje informacje o stanie 
zdrowia chorego członkom zespołu 
terapeutycznego 

        

D. U27. 
Asystuje lekarzowi do badań dia-
gnostycznych i leczniczych 

        

D.U.28 
Prowadzi dokumentację opieki nad 
chorym: Kartę obserwacji , 
Kartę zabiegów pielęgniarskich, 
Książkę raportów pielęgniarskich 
Kartę  profilaktyki i leczenia odle-
żyn, 
Kartę informacyjną z zaleceniami w 
zakresie samoopieki 

        

D.U.29 
ocenia poziom bólu, reakcję chore-
go na ból i nasilenie bólu oraz sto-
suje postępowanie przeciwbólowe; 

        

D.U.32 
dostosowuje interwencje pielę-
gniarskie do rodzaju problemów 
pielęgnacyjnych; 

        

D.U.34 
potrafi rozpoznawać wskazania do 
wykonania określonych badań dia-
gnostycznych i posiada 
umiejętności umożliwiające wysta-
wianie skierowań na określone 
badania diagnostyczne 

        

D.U.35 
potrafi przygotowywać zapisy form 
recepturowych substancji leczni-
czych w porozumieniu 
z lekarzem lub na jego zlecenie. 
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INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘGNIAR-
KI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.) ( 6 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ.) (3 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D.K1 
Szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece. 

        

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu 

        

D.K3 
Przestrzega wartości, powinności i 
sprawności moralnych w opiece 

        

D.K4. 
Wykazuje odpowiedzialność mo-
ralną za człowieka i wykonywanie 
zadań zawodowych  

        

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta 
 

        

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawodowe 

        

D.K7. 
Przestrzega tajemnicy zawodowej 
 

        

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwiązy-
waniu dylematów etycznych z za-
chowaniem zasad kodeksu etyki 
zawodowej 

        

D.K9 
Jest otwarty na rozwój podmioto-
wości własnej 

        

D.K10 
Przejawia empatię w relacji z pa-
cjentem i jego rodziną oraz współ-
pracownikami 

        

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z INTERNY I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ZALICZAM: 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z INTERNY I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ZALICZAM: 
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PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE  
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 
 

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (120 GODZ)/  
( 7 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE (120 GODZ)/  
(3 ECTS ) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  11..  22..  33..  44..  

C.U4 
Oznacza glikemię za pomocą 
glukometru 

        

C.U7 
Monitoruje stan zdrowia pacjen-
ta na wszystkich etapach jego 
pobytu w szpitalu lub innych 
placówkach opieki zdrowotnej 
między innymi przez ocenę 
podstawowych parametrów 
życiowych: temperatury, tętna, 
ciśnienia tętniczego krwi, odde-
chu i świadomości, masy ciała i 
wzrostu 

        

C.U9 
Przechowuje leki zgodnie z 
obowiązującymi standardami 

        

C.U.10  
Podaje choremu leki różnymi 
drogami, zgodnie ze zleceniem 
lekarza oraz oblicza dawki le-
ków; 
Doustnie doodbytniczo 
Wziewnie 
Podskórnie 
Domięśniowo 
Dożylnie 
Śródskórnie 
Na skórę i błony śluzowe 

        

C.U11 
Pomaga choremu w: 
• jedzeniu 
• wydalaniu 
• poruszaniu się 
• zapewnianiu czystości 

        
        

        

        

        

C. U12 
Pielęgnuje  skórę i jej wytwory - 
 wykonuje kąpiele lecznicze 

        

 Pielęgnuje błony śluzowe z 
zastosowaniem środków farma-
kologicznych i materiałów me-
dycznych - wykonuje toaletę  
jamy ustnej u chorego   

        

C.U15 
Wykonuje zabiegi doodbytnicze 
– lewatywę, wlewkę, kroplówkę, 
suchą rurkę do odbytu. 

        

C.U17 
Układa chorego w łóżku w po-
zycjach  terapeutycznych i zmie-
nia te pozycje 

        

C.U18 
Wykonuje: 
• gimnastykę oddechową 
• drenaż ułożeniowy 

inhalację 
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PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.) ( 7 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ.) (3 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C.U.19 
Wykonuje nacieranie, oklepy-
wanie i inne techniki masażu 
klasycznego, ćwiczenia czynne i 
bierne; 

        

C.U20 
Zapewnia choremu bezpieczne 
otoczenie 

        

C.U28 
Wykonuje pulsoksymetrię i 
kapnometrię 

        

C. U31 
Wykonuje kąpiel noworodka i 
niemowlęcia oraz monitoruje 
jego rozwój 

        

C.U35 
Pomaga pacjentowi w adaptacji 
do warunków panujących w 
szpitalu i w innych przedsiębior-
stwach podmiotu leczniczego 

        

C.U63 

• Bezpiecznie stosuje środki 
dezynfekcyjne 

        

• Segreguje odpady medyczne         

D.U1 
Gromadzi informacje, formułuje 
diagnozę pielęgniarską, ustala 
cele i plan opieki, wdraża inter-
wencje pielęgniarskie oraz do-
konuje ewaluacji opieki 

        

D.U2 
Rozpoznaje uwarunkowania 
zachowania zdrowia odbiorców 
opieki w różnym wieku i stanie 
zdrowia 

        

D.U3 
Prowadzi poradnictwo w zakre-
sie samo opieki pacjentów w 
różnym wieku i stanie zdrowia 
dotyczące wad rozwojowych, 
chorób i uzależnień 

        

D.U4 
Motywuje chorego i jego opie-
kunów do wejścia do grup 
wsparcia społecznego 

        

D.U5 
Prowadzi profilaktykę powikłań 
w przebiegu chorób 

        

D.U9 
Pobiera materiał do badań dia-
gnostycznych 

        

D.U10 
Ocenia stan ogólny pacjenta w 
kierunku powikłań po specjali-
stycznych badaniach diagno-
stycznych i powikłań poopera-
cyjnych 
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PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.) ( 7 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ.) (3 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D.U11 
Doraźnie podaje tlen, modyfiku-
je dawkę stałą insuliny szybko i 
krótko działającej 

        

D.U12 
Przygotowuje chorego do badań 
diagnostycznych pod względem 
fizycznym i psychicznym 

        

D.U13 
Dokumentuje sytuację zdrowot-
ną pacjenta, jej dynamikę zmian 
i realizowaną opiekę pielęgniar-
ską  

        

D.U20 
Rozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetyczne-
go, rehabilitacyjnego i leczniczo-
pielęgnacyjnego  

        

D.U22 
Prowadzi rozmowę terapeutycz-
ną 

        

D.U24 
Prowadzi rehabilitację przyłóż-
kową i usprawnianie ruchowa 
pacjenta oraz aktywizację z 
wykorzystaniem elementów 
terapii zajęciowej 

        

D.U25 
Prowadzi, dokumentuje i ocenia 
bilans płynów pacjenta 

        

D.U26 
Przekazuje informacje o stanie 
Zdrowia dziecka członkom ze-
społu terapeutycznego 

        

D.U27 
Asystuje lekarzowi w trakcie badań 
diagnostycznych i  działań leczni-
czych 

        

D.U28 
Prowadzi dokumentację opieki nad 
chorym: Kartę obserwacji  Kartę 
zabiegów pielęgniarskich, Książkę 
raportów pielęgniarskich, Kartę 
rejestru zakażeń szpitalnych Kartę  
profilaktyki i leczenia odleżyn, 
Kartę informacyjną z zaleceniami w 
zakresie samoopieki 

        

        
        

        

D.U32 
Dostosowuje interwencje pielęgniar-
skie do rodzaju problemów pielę-
gnacyjnych 

        

D.K1 
Szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece. 

        

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawodowe 

        

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawodowej         
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO ZALICZAM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO ZALICZAM: 
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CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE  
ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-
TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.)/ 

(6 ECTS) 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ) 

(3 ECTS) 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  11..  22..  33..  44..  

C.U.2 
Gromadzi informacje metodą 
wywiadu, obserwacji, pomiarów 
bezpośrednich i pośrednich (ska-
le), analizy dokumentacji (w tym 
analizy badań diagnostycznych), 
badania fizykalnego w celu roz-
poznawania stanu zdrowia pa-
cjenta i sformułowania diagnozy 
pielęgniarskiej; 

        

C.U.4 
Oznacza glikemię za pomocą 
glukometru 

        

C.U.7 
Monitoruje stan zdrowia pacjenta 
na wszystkich etapach jego poby-
tu w szpitalu lub innych placów-
kach opieki zdrowotnej, między 
innymi przez ocenę podstawo-
wych parametrów życiowych: 
temperatury, tętna, ciśnienia 
tętniczego krwi, oddechu i świa-
domości, masy ciała i wzrostu 

        

C.U.8 
Dokonuje bieżącej i końcowej 
oceny stanu zdrowia pacjenta i 
skuteczności działań pielęgniar-
skich; 

        

C.U.9 
Przechowuje leki zgodnie z obo-
wiązującymi standardami 

        

C.U10 

 

Oblicza dawki leków, przygoto-
wuje  i podaje choremu leki 
różnymi drogami zgodnie z pi-
semnym  zleceniem lekarza: 

        

C.U.11 
Pomaga choremu w jedzeniu, 
wydalaniu, poruszaniu się i dba-
niu o higienę osobistą 

        

C.U.12 
Pielęgnuje skórę i jej wytwory 
oraz błony śluzowe z zastosowa-
niem środków farmakologicz-
nych i materiałów medycznych, 
w tym stosuje kąpiele lecznicze 

        

C. U13. 
Dobiera technikę i sposoby za-
kładania opatrunków na rany  

        

C. U14. 

 

Wykorzystuje różne techniki  
karmienia pacjenta ; 

        

 
CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 
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 ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.) ( 6 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ.) (3 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1/. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C.U.15 
Wykonuje zabiegi doodbytnicze 
– lewatywę, wlewkę, kroplówkę, 
suchą rurkę do odbytu 

        

C.U.16 
Zakłada cewnik do pęcherza 
moczowego, monitoruje diurezę, 
usuwa cewnik, wykonuje płuka-
nie pęcherza moczowego 

        

C.U.17 
Układa chorego w łóżku w pozy-
cjach terapeutycznych i zmienia 
te pozycje 

        

C.U.18 
Wykonuje gimnastykę oddecho-
wą i drenaż złożeniowy, inhala-
cję i odśluzowywanie dróg odde-
chowych 

        

C.U19 
Wykonuje nacieranie, oklepywa-
nie i inne techniki masażu, ćwi-
czenia czynne i bierne uwzględ-
niając stan chorego, rodzaj za-
biegu operacyjnego i czynniki 
ryzyka 

        

C.U23 
Podłącza i obsługuje zestawy do 
kroplowych wlewów dożylnych 
Podłącza i obsługuje pompę 
infuzyjną 

        

        

C.U.24 
Zakłada zgłębnik do żołądka i 
odbarcza treści 

        

C.U.25 
Stosuje zabiegi przeciwzapalne i 
bańki lekarskie 

        

C.U26 
Zakłada  cewnik do żył obwo-
dowych 
Usuwa cewnik z żył obwodo-
wych 

        

        

C.U.27 

 

Monitoruje, ocenia i pielęgnuje 
miejsce wkłucia centralnego, 
obwodowego i portu naczynio-
wego 

        

C.U.28 
Wykonuje pulsoksymetrię i kap-
nometrię 

        

C.U.29 
Asystuje lekarzowi przy bada-
niach diagnostycznych: nakłuciu 
jamy brzusznej, opłucnej, pobie-
raniu szpiku i punkcji lędźwio-
wej 

        

C.U.30 
Pobiera materiał do badań labo-
ratoryjnych i bakteriologicznych 

        

C.U32 
Przygotowuje siebie i sprzęt do 
instrumentowania i zmiany opa-
trunku na ranie 
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CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.)/(6 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ)/(3 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4 

        

C.U.33 
Prowadzi dokumentację opieki 
pielęgniarskiej, w tym historię 
pielęgnowania, kartę obserwacji, 
kartę gorączkową, książkę rapor-
tów, kartę profilaktyki i leczenia 
odleżyn 

        

C.U.34 
Odnotowuje wykonanie zleceń w 
karcie zleceń lekarskich 

        

C.U.61 
Wdraża standardy postępowania 
zapobiegającego zakażeniom 
szpitalnym i zakażeniom w in-
nych przedsiębiorstwach pod-
miotu leczniczego 

        

C.U.62 
Prowadzi ocenę i izoluje chorych 
potencjalnie zakażonych lub 
chorych zakaźnie 

        

C.U.63 
Bezpiecznie stosuje środki de-
zynfekcyjne i segreguje odpady 
medyczne 

        

C.U.69 
Posiada umiejętność doboru 
środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywieniowe-
go i umiejętności umożliwiające 
wystawianie recept na środki 
spożywcze specjalnego przezna-
czenia żywieniowego niezbędne 
do kontynuacji leczenia, w ra-
mach realizacji zleceń lekarskich, 
oraz potrafi udzielać informacji o 
ich stosowaniu 

        

D.U.1 
Gromadzi informacje, formułuje 
diagnozę pielęgniarską, cele i 
plan opieki, wdraża interwencje  
pielęgniarskie  
 

        

D.U.5 
Prowadzi profilaktykę powikłań 
w przebiegu chorób w oddziale 
chirurgicznym. 

        

D.U.8 
Diagnozuje stopień ryzyka roz-
woju odleżyn  u chorych unieru-
chomionych i dokonuje ich kla-
syfikacji  stosując zalecane skale 
u człowieka dorosłego w oddzia-
le chirurgicznym 

        

D.U.9 
Pobiera materiał do badań dia-
gnostycznych 
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CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.)/(6 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ)/(3 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D.U10 
Ocenia stan ogólny pacjenta w 
kierunku powikłań po specjali-
stycznych badaniach diagno-
stycznych i powikłań poopera-
cyjnych 

        

D.U12 

 

Przygotowuje chorego do badań 
diagnostycznych pod 
względem:  
• fizycznym 

        

•  psychicznym.                

D.U13 
Dokumentuje sytuację zdrowot-
ną, jej dynamikę zmian i reali-
zowaną opiekę pielęgniarską   

        

D.U.14 
Doraźnie unieruchamia złamania 
kości, zwichnięcia i skręcenia 
oraz przygotowuje pacjenta do 
transportu 

        

D.U.19 
Prowadzi żywienie enteralne i 
parenteralne dorosłych i dzieci z 
wykorzystaniem różnych tech-
nik, w tym pompy obrotowo-
perystaltycznej; 

        

D.U.20 
Rozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetyczne-
go, rehabilitacyjnego i leczniczo-
pielęgnacyjnego 

        

D.U.21 
Pielęgnuje pacjenta z przetoką, 
rurką intubacyjną i tracheotomij-
ną; 

        

D.U.23 
Doraźnie tamuje krwawienia i 
krwotoki 

        

D.U.24 
Prowadzi rehabilitację przyłóż-
kową i usprawnianie ruchowe 
pacjenta oraz aktywizację z wy-
korzystaniem elementów terapii 
zajęciowej 

        

D.U25 
Prowadzi, dokumentuje i ocenia 
bilans płynów pacjenta chirur-
gicznego 

        

D.U.26 
Przekazuje informacje członkom 
zespołu terapeutycznego o cho-
rym 

        

D.U.27 
Asystuje lekarzowi w trakcie 
badań diagnostycznych i leczni-
czych 
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CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 
ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (120 GODZ.)/(6 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(120 GODZ)/(3 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D.U29 

 

Ocenia poziom bólu,  
reakcję chorego na ból, 
 nasilenie bólu oraz stosuje po-
stępowanie przeciwbólowe 

        

D.U.32 
dostosowuje interwencje pielę-
gniarskie do rodzaju problemów 
pielęgnacyjnych 

        

D.U.34 
Potrafi rozpoznać wskazania do 
wykonania określonych badań 
diagnostycznych i posiada umie-
jętności umożliwiające wysta-
wienie skierowań na określone 
badania diagnostyczne 

        

D.K1. 
Szanuje godność i autonomię 
osób powierzonych opiece. 

        

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wie-
dzę zawodową i kształtuje umie-
jętności, dążąc do profesjonali-
zmu 

        

D.K3 
Przestrzega wartości, powinności 
i sprawności moralnych w opiece 

        

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność 
moralną za człowieka i wykony-
wanie zadań zawodowych  

        

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta         

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawodo-
we 

        

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawodo-
wej 

        

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwią-
zywaniu dylematów etycznych z 
zachowaniem zasad kodeksu 
etyki zawodowej 

        

D.K9 
Jest otwarty na rozwój podmio-
towości własnej 

        

D.K10 
Przejawia empatię w relacji z 
pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

        

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO ZALICZAM: 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO ZALICZAM: 
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ROK II, semestr IV 
 

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI PIELĘGNIARSKICH            
BBAADDAANNIIEE  FFIIZZYYKKAALLNNEE  ((3300  GGOODDZZ..))  ((  22  EECCTTSS)) 

Lp. 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZALICZENIE UMIEJĘTNOŚCI: 
Poziom wykonania  

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  

A. U4 
Konstruuje wzór wykorzystania podstaw wiedzy anatomicznej w 
badaniu przedmiotowym; 
Stosuje wiedzę anatomiczną przy różnicowaniu prawidłowości i 
nieprawidłowości zaobserwowanych w toku badania fizykalne-
go. 

    

C. U49. 
Przeprowadza badanie podmiotowe pacjenta, analizuje, wyniki 
dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej i jej dokumentowania     

C. U50. 
Rozpoznaje i interpretuje podstawowe odrębności w badaniu 
noworodka, niemowlęcia, osoby dorosłej i w wieku geriatrycz-
nym 
1.Wymienia odrębności badania podmiotowego i przedmiotowe-
go noworodka i niemowlęcia 
2.Definiuje odrębności badania chorego w wieku podeszłym 

    

C.U51 
Wykorzystuje techniki badania fizykalnego do oceny fizjolo-
gicznych funkcji skory, zmysłów, głowy, klatki piersiowej w tym 
układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego,  gruczo-
łów piersiowych, jamy brzusznej, narządów płciowych, obwo-
dowego ukł. krążenia, układu mieśniowo-szkieletowego i ner-
wowego, u osób w różnych wieku i stanie zdrowia 

    

C.U52 
Dokumentuje wyniki badania fizykalnego i ich wykorzystywanie 
w zakresie oceny stanu zdrowia pacjenta 
Prowadzi dokumentację wyników przeprowadzonego badania 
podmiotowego i przedmiotowego w oparciu o arkusz wywiadu i 
oceny stanu chorego 

    

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umie-
jętności, dążąc do profesjonalizmu     

 

LABORATORIA Z BADANIA FIZYKALNEGO ZALICZAM 
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RROOKK  IIIIII,,  sseemmeessttrr  VV  
NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE  

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-

TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(80 GODZ.) ( (4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
(80 GODZ.)/ ( 2 ECTS) 

 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C.U.5 
Ustala cele i plan opieki nad 
człowiekiem chorym lub 
niepełnosprawnym 

        

C.U.6 
Planuje i realizuje opiekę 
pielęgniarską wspólnie z cho-
rym lub niepełnosprawnym i 
jego rodziną 

        

C.U.14 
Wykorzystuje różne techniki 
karmienia pacjenta 

        

C.U.17 
Układa chorego w łóżku w 
pozycjach terapeutycznych i 
zmienia te pozycje 

        

C.U.18 
Wykonuje gimnastykę odde-
chową i drenaż złożeniowy, 
inhalację i odśluzowywanie 
dróg oddechowych 

        

C.U.19 
Wykonuje nacieranie, okle-
pywanie i inne techniki masa-
żu klasycznego, ćwiczenia 
czynne i bierne 

        

C.U.38 
Uczy odbiorcę usług pielę-
gniarskich samokontroli stanu 
zdrowia i motywuje do za-
chowań prozdrowotnych 

        

C.U.63 
Bezpiecznie stosuje środki 
dezynfekcyjne i segreguje 
odpady medyczne 

        

D.U1 
Gromadzi informacje, formu-
łuje diagnozę pielęgniarską, 
ustala cele i plan opieki, 
wdraża interwencje  pielę-
gniarskie oraz dokonuje ewa-
luacji opieki w oddziale neu-
rologicznym. 

        

D.U 5 
Prowadzi profilaktykę powi-
kłań w przebiegu chorób. 
neurologicznych 

        

D.U 12 Przygotowuje chorego do 
badań diagnostycznych pod 
względem fizycznym i psy-
chicznym. 

        

D.U 13 Dokumentuje sytuację zdro-
wotną pacjenta, jej dynamikę 
zmian i realizowaną opiekę 
pielęgniarską. 
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NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 
 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(80 GODZ.) ( (4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
(80 GODZ.)/ ( 2 ECTS) 

 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D.U 20 Rozpoznaje powikłania le-
czenia farmakologicznego, 
dietetycznego, rehabilitacyj-
nego i leczniczo – pielęgna-
cyjnego. 

        

D.U 22 Prowadzi rozmowę terapeu-
tyczną. 

        

D.U 24 Prowadzi rehabilitację przy-
łóżkową i usprawnianie ru-
chowe pacjenta oraz aktywi-
zację z wykorzystaniem ele-
mentów terapii zajęciowej w 
oddziale neurologicznym 

        

D.U 26 Przekazuje informacje o sta-
nie zdrowia chorego człon-
kom zespołu terapeutycznego. 

        

D.U 27 Asystuje lekarzowi w trakcje 
badań diagnostycznych i 
leczniczych. 

        

D.U 28 Prowadzi dokumentację opie-
ki nad chorym: kartę obser-
wacji, zabiegów pielęgniar-
skich i raportów, kartę reje-
stru zakażeń szpitalnych, 
profilaktyki i leczenia odle-
żyn oraz kartę informacyjną z 
zaleceniami w zakresie samo-
opieki; 

        

D.U32 Dostosowuje interwencje 
pielęgniarskie do rodzaju 
problemów pielęgnacyjnych. 

        

D.U33 Przygotowuje i podaje leki 
różnymi drogami, samodziel-
nie lub na zlecenie lekarza. 

        

D.U. 34 Potrafi rozpoznać wskazania 
do wykonania określonych 
badań diagnostycznych i po-
siada umiejętności umożliwia-
jące wystawienie skierowań 
na badania diagnostyczne 

        

D.K1 
Szanuje godność i autonomię 
osób powierzonych opiece. 

        

D.K2 
Systematycznie wzbogaca 
wiedzę zawodową i kształtuje 
umiejętności, dążąc do profe-
sjonalizmu. 

        

D.K3 
Przestrzega wartości, powin-
ności i sprawności moralnych 
w opiece. 
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NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(80 GODZ.) ( (4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
(80 GODZ.)/ ( 2 ECTS) 

 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność 
moralną za człowieka za 
człowieka i wykonywanie 
zadań zawodowych. 

  

D.K5. 
Przestrzega praw pacjenta.   

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wyko-
nuje powierzone obowiązki. 

  

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawo-
dowej. 

  

D.K8 
Współdziała w ramach zespo-
łu interdyscyplinar-nego w 
rozwiązywaniu dylematów 
etycznych z zachowaniem 
zasad kodeksu etyki zawodo-
wej. 

  

D.K9 
Jest otwarty na rozwój pod-
miotowości własnej. 

  

D.K10 
Przejawia empatię w relacji z 
pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami. 

  

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z NEUROLOGII I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO ZALICZAM; 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z NEUROLOGII I PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO ZALICZAM; 
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GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE  

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-

TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(80 GODZ)/ ( (4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (80 GODZ.)/(2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  11..  22..  33..  44..  

C.U1 

 

Proponuje model pielęgnowania 
i stosuje w praktyce wybrane 
teorie; 
F. Nihtingale  
D. Orem  
V. Henderson 
C. Roy 

        

C.U7 
Monitoruje stan zdrowia pacjen-
ta przez ocenę podstawowych 
parametrów życiowych ; 

        

• wykonuje pomiar tempera-
tury, interpretuje, dokumentuje 

        

• wykonuje pomiar tętna, 
interpretuje, dokumentuje 

        

• wykonuje pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi, interpretuje, 
dokumentuje  

        

• wykonuje pomiar  odde-
chu, interpretuje, dokumentuje  

        

• wykonuje pomiar  wzrostu, 
wagi   oblicza BMI,  interpre-
tuje dokumentuje   

        

C.U11. 
Pomaga choremu w jedzeniu, 
wydalaniu, poruszaniu się i 
dbaniu o higienę osobistą 

        

C.U.12 
Pielęgnuje skórę i jej wytwory 
oraz błony śluzowe z zastoso-
waniem środków farmakolo-
gicznych i materiałów medycz-
nych, w tym stosuje kąpiele 
lecznicze 

        

C.U14 
Wykorzystuje  różne  techniki 
karmienia pacjenta 

        

C.U.17 
Układa chorego w łóżku w po-
zycjach terapeutycznych i zmie-
nia te pozycje 

        

C.U.18 
Wykonuje: 
• gimnastykę oddechową 
• drenaż ułożeniowy 

inhalację 

        

C.U.19 
Wykonuje nacieranie, oklepy-
wanie i inne techniki masażu, 
ćwiczenia czynne i bierne 
uwzględniając stan chorego, 
rodzaj zabiegu operacyjnego i 
czynniki ryzyka 
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GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(80 GODZ)/ ( (4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (80 GODZ.)/(2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C.U20 
Zapewnia choremu bezpieczne 
otoczenie 

        

C.U21 
stwarza choremu warunki do 
snu i wypoczynku 

        

C.U22 
Wykonuje płukanie: 
• oka 
• ucha 
 

        

C.U23 
Podłącza i obsługuje zestawy do 
kroplowych wlewów dożylnych 
Podłącza i obsługuje pompę 
infuzyjną 

        

C.U26 
Zakłada i usuwa cewnik z żył 
obwodowych 

        

C.U35 
Pomaga pacjentowi w adaptacji 
do warunków panujących w 
przedsiębiorstwach podmiotu 
leczniczego 

        

C.U38 
Uczy odbiorcę usług pielęgniar-
skich samokontroli stanu zdro-
wia i motywuje do zachowań 
prozdrowotnych 

        

C.U.69 
Posiada umiejętność doboru 
środków spożywczych specjal-
nego przeznaczenia żywienio-
wego i umiejętności umożliwia-
jące wystawianie recept na 
środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego 
niezbędne do kontynuacji le-
czenia, w ramach realizacji 
zleceń lekarskich, 
oraz potrafi udzielać informacji 
o ich stosowaniu. 

        

D. U1. 
Gromadzi informacje, formułu-
je diagnozę pielęgniarską, usta-
la cele i plan opieki, wdraża 
interwencje pielęgniarskie oraz 
dokonuje ewaluacji opieki; 

        

D.U.8 
Diagnozuje stopień ryzyka 
rozwoju odleżyn i dokonuje ich 
klasyfikacji 

        

D.U.9 
Pobiera materiał do badań dia-
gnostycznych 
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GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(80 GODZ)/ ( (4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (80 GODZ.)/(2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D.U.11 
Doraźnie podaje tlen, modyfi-
kuje dawkę stałą insuliny szyb-
ko i krótko działającej 

        

D.U.12 
Przygotowuje chorego do badań 
diagnostycznych pod względem 
fizycznym i psychicznym 

        

D.U.18 
Instruuje pacjenta i jego opie-
kuna w zakresie użytkowania 
sprzętu pielęgnacyjno-
rehabilitacyjnego oraz środków 
pomocniczych 

        

D.U.20 
Rozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetycz-
nego, rehabilitacyjnego i leczni-
czo-pielęgnacyjnego 

        

D.U.24 
Prowadzi rehabilitację przyłóż-
kową i usprawnianie ruchowe 
pacjenta oraz aktywizację z 
wykorzystaniem elementów 
terapii zajęciowej; 

        

D.U.25 
Prowadzi, dokumentuje i ocenia 
bilans płynów pacjenta 

        

D.U.26 
Przekazuje informacje o stanie 
zdrowia chorego członkom 
zespołu terapeutycznego 

        

D.U.28 
Prowadzi dokumentację opieki 
nad chorym: kartę obserwacji, 
zabiegów pielęgniarskich i 
raportów, kartę rejestru zakażeń 
szpitalnych, profilaktyki i le-
czenia odleżyn oraz kartę in-
formacyjną z zaleceniami w 
zakresie samoopieki 

        

D.U.30 
Tworzy pacjentowi warunki do 
godnego umierania 

        

D. U. 
32. 

Dostosowuje interwencje pielę-
gniarskie do rodzaju problemów 
pielęgnacyjnych 

        

D.K1 
Szanuje godność i autonomię 
osób powierzonych opiece. 

        

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wie-
dzę zawodową i kształtuje 
umiejętności, dążąc do profe-
sjonalizmu 

        

D.K3 
Przestrzega wartości, powinno-
ści i sprawności moralnych w 
opiece 
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GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE 
ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(80 GODZ)/ ( (4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (80 GODZ.)/(2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność 
moralną za człowieka za czło-
wieka i wykonywanie zadań 
zawodowych 

  

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta 

 
  

 D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawo-
dowe 

  

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawodo-
wej 

  

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwią-
zywaniu dylematów etycznych 
z zachowaniem zasad kodeksu 
etyki zawodowej 

  

D.K9 
Jest otwarty na rozwój podmio-
towości własnej 

  

D.K 10 
Przejawia empatię w relacji z 
pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

  

 
 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z GERIATRII I PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO ZALICZAM: 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z GERIATRII I PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO ZALICZAM: 
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ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA  
ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-
TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(40 GODZ.)/ ( 2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(40 GODZ.)/ ( 1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  11..  22..  33..  44..  

C.U7 
Monitoruje stan zdrowia pacjenta 
przez ocenę podstawowych para-
metrów życiowych: temperatury, 
tętna, ciśnienia tętniczego krwi, 
oddechu, świadomości , masy 
ciała i wzrostu 

        

C.U.10 
Podaje choremu leki różnymi 
drogami, zgodnie z pisemnym 
zleceniem lekarza oraz oblicza 
dawki leków 

        

CU 11 
Pomaga choremu : 
• w jedzeniu 
• pomaga choremu  w   
     poruszaniu się  

        

C.U14 
Wykorzystuje  różne  techniki 
karmienia pacjenta:  

 

        

C.U16 
Zakłada cewnik do pęcherza mo-
czowego, monitoruje diurezę, 
usuwa cewnik, wykonuje płukanie 
pęcherza moczowego 

        

C.U17 
Układa pacjenta w pozycjach 
terapeutycznych, zmienia pozycje. 
Układa pacjenta z zastosowaniem 
udogodnień 

        

C.U18 
Wykonuje odśluzowywanie dróg 
oddechowych 

        

C.U19 
Wykonuje nacieranie, oklepywa-
nie i inne techniki masażu, ćwi-
czenia czynne i bierne uwzględ-
niając stan chorego, rodzaj zabie-
gu operacyjnego i czynniki ryzyka 

        

C.U23. 
Podłącza i obsługuje zestawy do 
kroplowych wlewów dożylnych 

        

• zastosuje pompę infuzyjną         

C.U26 
Zakłada i usuwa cewnik z żył 
obwodowych; 

        

C.U.27 

Monitoruje, ocenia i pielęgnuje 
miejsce wkłucia centralnego, 
obwodowego i portu naczyniowe-
go; 

        

C.U.28 
wykonuje pulsoksymetrię i kap-
nometrię; 

        

D.U.1 

gromadzi informacje, formułuje 
diagnozę pielęgniarską, ustala cele 
i plan opieki, wdraża interwencje 
pielęgniarskie oraz dokonuje 
ewaluacji opieki 
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ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA  

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(40 GODZ.)/ ( 2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(40 GODZ.)/ ( 1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4 

D.U8 
Diagnozuje stopień rozwoju odle-
żyn 

        

D.U9 
Pobiera materiał do badań diagno-
stycznych  

        

D.U.13 

Dokumentuje sytuację zdrowotną 
pacjenta, jej dynamikę zmian i 
realizowaną opiekę pielęgniarską 

        

D.U16 
Rozpoznaje stany nagłego zagro-
żenia życia 

        

D.U.17 
Wykonuje defibrylację automa-
tyczną (AED) i bezprzyrządowe 
udrażnianie dróg oddechowych; 

        

D.U.19 
Prowadzi żywienie enteralne i 
parenteralne dorosłych i dzieci z 
wykorzystaniem różnych technik, 
w tym pompy  
obrotowo-perystaltycznej 

        

D. U20. 

Rozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetycznego, 
rehabilitacyjnego,  leczniczo-
pielęgnacyjnego 

        

D.U21 

 

Pielęgnuje pacjenta z rurką intu-
bacyjną, tracheotomijną 

        

D.U.25 
Prowadzi, dokumentuje i ocenia 
bilans płynów pacjenta 

        

D.U.28 

Prowadzi dokumentację opieki 
nad chorym: kartę obserwacji, 
zabiegów pielęgniarskich i rapor-
tów, kartę rejestru  
zakażeń szpitalnych, profilaktyki i 
leczenia odleżyn oraz kartę infor-
macyjną z zaleceniami w zakresie 
samoopieki 

        

D.U.29 

Ocenia poziom bólu, reakcję cho-
rego na ból i nasilenie bólu oraz 
stosuje postępowanie przeciwbó-
lowe 

        

D.U32 

Dostosowuje interwencje pielę-
gniarskie do rodzaju problemów 
pielęgnacyjnych 

        

D.U33 

Przygotowuje i podaje leki róż-
nymi drogami, samodzielnie lub 
na zlecenie lekarza 

        

D.K1 
Szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece 

        

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętno-
ści, dążąc do profesjonalizmu 
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ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
(40 GODZ.)/ ( 2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(40 GODZ.)/ ( 1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

D.K3 
Przestrzega wartości, powinności i 
sprawności moralnych w opiece 

  

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność mo-
ralną za człowieka za człowieka i 
wykonywanie zadań zawodowych 

  

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta 
 

  

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawodowe 

  

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawodowej   

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwią-
zywaniu dylematów etycznych z 
zachowaniem zasad kodeksu etyki 
zawodowej 

  

D.K9. 
Jest otwarty na  rozwój podmio-
towości własnej i pacjenta 

  

D.K10 
Przejawia empatię w relacji z 
pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

  

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z ANESTEZJOLOGII I PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO ZALICZAM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z ANESTEZJOLOGII I PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO ZALICZAM: 
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PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-
TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(80 GODZ.)  /(4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(40 GODZ.)/ (1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  11..  22..  33..  44..  

C.U.10 
Podaje choremu leki różnymi 
drogami, zgodnie z pisemnym 
zleceniem lekarza oraz oblicza 
dawki leków 

        

C.U.20 
Zapewnia choremu bezpieczne 
otoczenie 

        

C.U.34 
Odnotowuje wykonanie zleceń 
w karcie zleceń lekarskich 

        

C.U.67 
Podejmuje działania promujące 
zdrowie psychiczne i rozpozna-
je sieci wsparcia społecznego 

        

D.U1. 
Gromadzi informacje, formułu-
je diagnozę pielęgniarską, usta-
la cele i plan opieki, wdraża 
interwencje pielęgniarskie oraz 
dokonuje ewaluacji opieki; 

        

D.U.12 
Przygotowuje chorego do ba-
dań diagnostycznych pod 
względem fizycznym i psy-
chicznym 

        

D.U.13 
Dokumentuje sytuację zdro-
wotną pacjenta, jej dynamikę 
zmian i realizowaną opiekę 
pielęgniarską 

        

 

D. U20 

Rozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetycz-
nego, rehabilitacyjnego i lecz-
niczo-pielęgnacyjnego 

        

D.U22 
Prowadzi rozmowę terapeu-
tyczną 

        

D.U24 
Prowadzi rehabilitacje przyłóż-
kowa i usprawnianie ruchowe 
pacjenta oraz aktywizacje z 
wykorzystaniem elementów 
terapii zajęciowej 

        

D.U.26 
Przekazuje informacje o stanie 
zdrowia chorego członkom 
zespołu terapeutycznego 

        

D.U.28 
Prowadzi dokumentację opieki 
nad chorym: kartę obserwacji, 
zabiegów pielęgniarskich i 
raportów, kartę rejestru zakażeń 
szpitalnych, profilaktyki i le-
czenia odleżyn oraz kartę in-
formacyjną z zaleceniami w 
zakresie samoopieki 
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PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(80 GODZ.)/(4 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(40 GODZ.)/(1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D.U.31 
Przewiduje skutki postępowania 
pacjenta z określonymi zabu-
rzeniami psychicznymi 

        

D.U.32 
Dostosowuje interwencje pielę-
gniarskie do rodzaju problemów 
pielęgnacyjnych 

        

D.U.33 
Przygotowuje i podaje leki 
różnymi drogami, samodzielnie 
lub na zlecenie lekarza 

        

C.U11 
Pomaga choremu w jedzeniu, 
wydalaniu, poruszaniu się i 
dbaniu o higienę osobistą 

        
  

C.U20 
Zapewnia bezpieczne otoczenie 
choremu 

        

C.U21 
Zapewnia choremu warunki do 
snu/  wypoczynku  
 

        

C.U35 
Pomaga pacjentowi w adaptacji 
do warunków panujących w 
szpitalu i innych przedsiębior-
stwach podmiotu leczniczego 

        

D.K1 
Szanuje godność i autonomię 
osób powierzonych opiece 

        

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wie-
dzę zawodową i kształtuje 
umiejętności, dążąc do profe-
sjonalizmu 

        

D.K3 
Przestrzega wartości, powinno-
ści i sprawności moralnych w 
opiece 

        

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność 
moralną za człowieka za czło-
wieka i wykonywanie zadań 
zawodowych 

        

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta         

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawo-
dowe 

        

D.K.7 
Przestrzega tajemnicy zawodo-
wej 

        

D.K.8 
Współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwią-
zywaniu dylematów etycznych 
z zachowaniem zasad kodeksu 
etyki zawodowej 
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PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(80 GODZ.)/(4 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(40 GODZ.)/(1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

D.K9. 
Jest otwarty na  rozwój podmio-
towości własnej i pacjenta 
 

  

D.K10 
Przejawia empatię w relacji z 
pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

  

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PSYCHIATRII I PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO ZALICZAM: 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z PSYCHIATRII I PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO ZALICZAM: 
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PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 (40 GODZ.)/ (1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

 (40 GODZ.)/ ( 1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia /podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C.U7 
Monitoruje stan zdrowia pacjenta na 
wszystkich etapach jego pobytu w szpi-
talu lub innych placówkach opieki 
zdrowotnej między innymi przez ocenę 
podstawowych parametrów życiowych: 
temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego 
krwi, oddechu i świadomości, masy 
ciała i wzrostu 

        

C.U9 
Przechowuje leki zgodnie z obowiązu-
jącymi standardami 

        

C.U10 
Podaje choremu leki różnymi drogami, 
zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza 
oraz oblicza dawki leków 

        

C.U20 
Zapewnia choremu bezpieczne otocze-
nie 

        

C.U.62 
Prowadzi ocenę i izoluje chorych poten-
cjalnie zakażonych lub chorych zakaź-
nie 

        

C.U63 
Bezpiecznie stosuje środki dezynfek-
cyjne i segreguje odpady medyczne 

        

D.U1 
Gromadzi informacje, formułuje dia-
gnozę pielęgniarską, ustala cele i plan 
opieki, wdraża interwencje pielęgniar-
skie oraz dokonuje ewaluacji opieki 

        

D.U2 
Rozpoznaje uwarunkowania zachowa-
nia zdrowia odbiorców opieki w różnym 
wieku i stanie zdrowia 

        

D.U3 
Prowadzi poradnictwo w zakresie samo 
opieki pacjentów w różnym wieku i 
stanie zdrowia dotyczące wad rozwojo-
wych, chorób i uzależnień 

        

D.U4 
Motywuje chorego i jego opiekunów do 
wejścia do grup wsparcia społecznego 

        

D.U5 
Prowadzi profilaktykę powikłań w 
przebiegu chorób 

        

D.U7 
Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka,  
Wykonuje  testy  przesiewowe, 
Wykrywa  zaburzenia  w rozwoju  

        

D.U16 
Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia 
zdrowia 
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PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE  
 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 
 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-

TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

 (40 GODZ.)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

 (40 GODZ.)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia /podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia /podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D.K1 
Szanuje godność i autonomię osób powie-
rzonych opiece.         

D.K6 
 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone 
obowiązki zawodowe 

        

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawodowej 

        

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO ZALICZAM: 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z PEDIATRII I PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO ZALICZAM: 
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PROMOCJA ZDROWIA 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-
TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

PRAKTYKI ZAWODOWE (20 GODZ.) ( 1 ECTS) 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11  22  33  44  

C.U36 
Ocenia stan zdrowia jednostki i ro-
dziny – „potencjał zdrowotny czło-
wieka” z wykorzystaniem swoistej 
metodyki (skale, siatki, pomiary 
przyrządowe) 

    

C.U.37 
Rozpoznaje uwarunkowania zacho-
wań zdrowotnych jednostki i czynniki 
ryzyka chorób wynikających ze stylu 
życia 

    

C.U.38 
Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich 
samokontroli stanu zdrowia i moty-
wuje do zachowań prozdrowotnych 

    

C.U.39 
Inicjuje i wspiera jednostkę w utrzy-
maniu zdrowia przez tworzenie śro-
dowiskowej „koalicji na rzecz zdro-
wia” 

    

C.U.40 
Realizuje programy promocji zdrowia 
i edukacji zdrowotnej dostosowane 
do rozpoznanych potrzeb zdrowot-
nych 

    

C.U41 
Opracowuje i wdraża indywidualne 
programy promocji zdrowia jedno-
stek i rodzin 

    

D.K1
  

Szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece 

    

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętności 
dążąc do profesjonalizmu 

    

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność moralną 
za człowieka i wykonywanie zadań 
zawodowych 

    

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje po-
wierzone obowiązki zawodowe 

    

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu inter-
dyscyplinarnego w rozwiązywaniu 
dylematów etycznych z zachowaniem 
zasad kodeksu etyki zawodowej 

    

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  Z PROMOCJI ZDROWIA ZALICZAM: 
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ROK IV, semestr VII 
  

PODSTAWOWA OPIEKA  ZDROWOTNA  

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 
 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-
TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(120 GODZ.) ( 6 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(200 GODZ.)/ ( 5 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11  22  33  44  11  22  33  44  

C. U3 
Wykonuje testy diagnostyczne 
dla oznaczenia ciał ketonowych i 
glukozy we krwi i moczu oraz 
cholesterolu we krwi, a także inne 
testy paskowe. 

        

C.U4 
Oznacza glukozę za pomocą 
glukometru 

        

C.U5 

Ustala cele i plan opieki nad 
człowiekiem chorym lub 
niepełnosprawnym. 

        

C.U6 

Planuje i realizuje opiekę pielę-
gniarską  wspólnie z chorym lub 
niepełnosprawnym i jego rodziną. 

        

C.U8 

Dokonuje bieżącej i końcowej 
oceny stanu zdrowia pacjenta i 
skuteczności działań pielęgniar-
skich. 

        

C.U9 
Przechowuje leki zgodnie ze 
standardami 

        

C.U10 

Podaje choremu leki różnymi 
drogami, zgodnie z pisemnym 
zleceniem lekarza oraz oblicza 
dawki leków 

        

C.U30 

 

Pobiera materiał do badań labora-
toryjnych i bakteriologicznych. 

        

C.U36 

Ocenia stan zdrowia jednostki i 
rodziny – „potencjał zdrowotny 
człowieka” z wykorzystaniem 
swoistej metodyki (skale, siatki, 
pomiary przyrządowe) 

        

C.U.37 

Rozpoznaje uwarunkowania 
zachowań zdrowotnych jednostki 
i czynniki ryzyka chorób wynika-
jących ze stylu życia. 

        

C.U.38 

Uczy odbiorcę usług pielęgniar-
skich, samokontroli stanu zdro-
wia i motywuje do zachowań 
prozdrowotnych. 
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PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE 
PIELĘGNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(120 GODZ.)/(6 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(200 GODZ.)/(5 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C.U40 

Realizuje programy promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej 
dostosowane do rozpoznanych 
potrzeb zdrowotnych. 

        

C.U42. 

 

Realizuje świadczenia zdrowotne 
w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej, w tym świadczenia 
gwarantowane i zapewnianie 
opieki nad pacjentem chorym 

        

C.U.43 

Ocenia środowisko nauczania i 
wychowania w zakresie rozpo-
znawania problemów zdrowot-
nych dzieci i młodzieży 

        

C. U44. 
Przygotowuje sprzęt i środki do 
realizacji opieki pielęgniarskiej w 
środowisku zamieszkania pacjen-
ta  

        

C.U.45 
Stosuje standardy i procedury 
pielęgniarskie w podstawowej 
opiece medycznej; 

        

C.U.69 
Posiada umiejętność doboru 
środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowego i 
umiejętności umożliwiające wy-
stawianie recept na środki spo-
żywcze specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego niezbędne do 
kontynuacji leczenia, w ramach 
realizacji zleceń lekarskich, oraz 
potrafi udzielać informacji o ich 
stosowaniu 

        

D.U.1 
Gromadzi informacje, formułuje 
diagnozę pielęgniarską, ustala 
cele i plan opieki, wdraża inter-
wencje pielęgniarskie oraz doko-
nuje ewaluacji opieki 

        

D.U.2 
rozpoznaje uwarunkowania za-
chowania zdrowia odbiorców 
opieki w różnym wieku i stanie 
zdrowia 

        

D.U.3 
prowadzi poradnictwo w zakresie 
samoopieki pacjentów w różnym 
wieku i stanie zdrowia, dotyczące 
wad rozwojowych, chorób i uza-
leżnień 

        

D.U.4 
Motywuje chorego i jego opieku-
nów do wejścia do grup wsparcia 
społecznego 
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PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(120 GODZ.)/(6 ECTS)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(200 GODZ.)/(5ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

D.U.5 
Prowadzi profilaktykę powikłań 
w przebiegu chorób 

        

D.U.9 
Pobiera materiał do badań dia-
gnostycznych 

        

D.U.13 
Dokumentuje sytuację zdrowotną 
pacjenta, jej dynamikę zmian i 
realizowaną opiekę pielęgniarską 

        

D.U.18 
Instruuje pacjenta i jego opiekuna 
w zakresie użytkowania sprzętu 
pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego 
oraz środków pomocniczych 

        

D.U.26 
Przekazuje informacje o stanie 
zdrowia chorego członkom ze-
społu terapeutycznego 

        

D.U.32 
Dostosowuje interwencje pielę-
gniarskie do rodzaju problemów 
pielęgnacyjnych 

        

D.U.34 
Potrafi rozpoznawać wskazania 
do wykonania określonych badań 
diagnostycznych i posiada 
umiejętności umożliwiające wy-
stawianie skierowań na określone 
badania diagnostyczne 

        

D.U.35 
potrafi przygotowywać zapisy 
form recepturowych substancji 
leczniczych w porozumieniu 
z lekarzem lub na jego zlecenie 

        

D.K1 
Szanuje godność i autonomię 
osób powierzonych opiece. 

        

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętno-
ści, dążąc do profesjonalizmu 

        

D.K3 
Przestrzega wartości, powinności 
i sprawności moralnych w opiece 

        

D.K4. 
Wykazuje odpowiedzialność 
moralną za człowieka i wykony-
wanie zadań zawodowych 

        

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta         

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawodowe 

        

D.K7. 
Przestrzega tajemnicy zawodowej         

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwią-
zywaniu dylematów etycznych z 
zachowaniem zasad kodeksu 
etyki zawodowej 

        

D.K9 
Jest otwarty na rozwój podmio-
towości własnej 
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PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

ZZAAJJĘĘCCIIAA  PPRRAAKKTTYYCCZZNNEE  II  PPRRAAKKTTYYKKII  ZZAAWWOODDOOWWEE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 

PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(120 GODZ.) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE  
(200 GODZ.)/ 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

D.K10 
Przejawia empatię w relacji z 
pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

 
 
  

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ZALICZAM: 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ ZALICZAM: 
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REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-

TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(80 GODZ)/ ( 4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (80 GODZ)/ (2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  11..  22..  33..  44..  

C. U2. 
Gromadzi informacje metodą 
wywiadu, obserwacji, pomiarów 
bezpośrednich i pośrednich (ska-
le), analizy dokumentacji (w tym 
analizy badań diagnostycznych), 
badania fizykalnego w celu rozpo-
znawania stanu zdrowia pacjenta i 
sformułowania diagnozy pielę-
gniarskiej 

        

C.U.5 
Ustala cele i plan opieki nad 
człowiekiem chorym lub niepeł-
nosprawnym 

        

C.U.6 
Planuje i realizuje opiekę pielę-
gniarską wspólnie z chorym lub 
niepełnosprawnym i jego rodziną 

        

C.U.7 
Monitoruje stan zdrowia pacjenta 
na wszystkich etapach jego pobytu 
w szpitalu lub innych placówkach 
opieki zdrowotnej, między innymi 
przez ocenę podstawowych para-
metrów życiowych: temperatury, 
tętna, ciśnienia tętniczego krwi, 
oddechu i świadomości, masy 
ciała i wzrostu 

        

C.U.8 
Dokonuje bieżącej i końcowej 
oceny stanu zdrowia pacjenta i 
skuteczności działań pielęgniar-
skich 

        

C. U17. 
Układa chorego w łóżku w pozy-
cjach  terapeutycznych, zmienia 
pozycje, 

        

Układa  pacjenta  z zastosowa-
niem udogodnień 

        

C.U18 
Wykonuje: 
• gimnastykę oddechową 
• drenaż ułożeniowy 
• inhalację 

        

C.U19. 
Wykonuje nacieranie i oklepywa-
nie pleców 

        

Wykonuje ćwiczenia bierne         

Wykonuje ćwiczenia czynne         

Wykonuje techniki masażu kla-
sycznego 

        

C.U.25 
stosuje zabiegi przeciwzapalne i 
bańki lekarskie 
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REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  

(80 GODZ)/ ( 4 ECTS) 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (80 GODZ)/ (2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

D.U.1 
Gromadzi informacje, formułuje 
diagnozę pielęgniarską, ustala cele 
i plan opieki, wdraża interwencje 
pielęgniarskie oraz dokonuje ewa-
luacji opieki 

        

D.U.3 
Prowadzi poradnictwo w zakresie 
samoopieki pacjentów w różnym 
wieku i stanie zdrowia, dotyczące 
wad rozwojowych, chorób i uza-
leżnień 

        

D.U.4 
Motywuje chorego i jego opieku-
nów do wejścia do grup wsparcia 
społecznego 

        

D. U5 
Prowadzi profilaktykę powikłań w 
przebiegu chorób 

        

D. U18. 
Instruuje pacjenta i jego opiekuna 
w zakresie użytkowania sprzętu 
pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego 
oraz środków pomocniczych  
 

        

D.U.20 
Rozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetyczne-
go, rehabilitacyjnego i leczniczo-
pielęgnacyjnego 

        

D. U24. 
Prowadzi rehabilitację przyłóżko-
wą i usprawnianie ruchowe pa-
cjenta oraz aktywizację z wyko-
rzystaniem elementów terapii 
zajęciowej 
 

         

D.K1 
Szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece. 

        

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętno-
ści, dążąc do profesjonalizmu 

        

D.K3 
Przestrzega wartości, powinności i 
sprawności moralnych w opiece 

        

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność mo-
ralną za człowieka i wykonywanie 
zadań zawodowych  

        

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta         

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawodowe 

        

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawodowej         
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REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(80 GODZ)/ ( 4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (80 GODZ)/ (2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwią-
zywaniu dylematów etycznych z 
zachowaniem zasad kodeksu etyki 
zawodowej 

  

D.K9 
Jest otwarty na rozwój podmioto-
wości własnej 
 

  

 

D.K10. 

Przejawia empatię w relacji z 
pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

  

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z REHABILITACJI I PIELĘGNOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZALICZAM: 

 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z REHABILITACJI I PIELĘGNOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZALICZAM: 
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POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO 
- GINEKOLOGICZNE  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-
TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (80 GODZ.)/ ( 4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (40 GODZ.)/ ( 1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  11..  22..  33..  44..  

C.U.2 
gromadzi informacje metodą 
wywiadu, obserwacji, pomia-
rów bezpośrednich i pośrednich 
(skale), analizy dokumentacji 
(w tym analizy badań diagno-
stycznych), badania fizykalnego 
w celu rozpoznawania stanu 
zdrowia pacjenta i sformułowa-
nia diagnozy pielęgniarskiej 

        

C.U.30 
pobiera materiał do badań labo-
ratoryjnych i bakteriologicz-
nych 

        

C.U.31 
wykonuje kąpiel noworodka i 
niemowlęcia oraz monitoruje 
jego rozwój 

        

C.U.50 
rozpoznaje i interpretuje pod-
stawowe odrębności w badaniu 
noworodka, niemowlęcia, osoby 
dorosłej i w wieku geriatrycz-
nym; 

        

C.U.51 
wykorzystuje techniki badania 
fizykalnego do oceny fizjolo-
gicznych funkcji skóry, zmy-
słów, głowy, klatki piersiowej, 
w tym układu sercowo-
naczyniowego, układu odde-
chowego, gruczołów piersio-
wych, jamy brzusznej, narzą-
dów płciowych, obwodowego 
układu krążenia, układu mię-
śniowo-szkieletowego i układu 
nerwowego 

        

C.U.52 
dokumentuje wyniki badania 
fizykalnego i ich wykorzysty-
wanie w zakresie oceny stanu 
zdrowia pacjenta; 

        

C.U.53 
wykonuje badanie fizykalne 
umożliwiające wczesne wykry-
wanie chorób sutka i uczy pa-
cjentów samobadania piersi; 

        

D.U.1 
gromadzi informacje, formułuje 
diagnozę pielęgniarską, ustala 
cele i plan opieki, wdraża in-
terwencje pielęgniarskie oraz 
dokonuje ewaluacji opieki 
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POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO 
- GINEKOLOGICZNE 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (80 GODZ.)/ ( 4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (40 GODZ.)/ ( 1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
1. 2. 3 4. 1. 2. 3. 4. 

D.U3 
prowadzi poradnictwo w zakre-

sie samoopieki pacjentów w 
różnym wieku i stanie zdro-
wia, dotyczące wad roz-
wojowych, chorób i uzależ-
nień 

        

D.U.10 
ocenia stan ogólny pacjenta w 

kierunku powikłań po specja-
listycznych badaniach dia-
gnostycznych i powikłań po-
operacyjnych; 

        

D.U.12 
przygotowuje chorego do badań 

diagnostycznych pod wzglę-
dem fizycznym i psychicz-
nym 

        

D.U.13 
dokumentuje sytuację zdrowot-
ną pacjenta, jej dynamikę zmian 
i realizowaną opiekę pielęgniar-
ską 

        

D.U23. 
doraźnie tamuje krwawienia i 
krwotoki 

        

D.U.27 
asystuje lekarzowi w trakcie 
badań diagnostycznych i leczni-
czych 

        

D.U.28 
prowadzi dokumentację opieki 
nad chorym: kartę obserwacji, 
zabiegów pielęgniarskich i 
raportów, kartę rejestru zakażeń 
szpitalnych, profilaktyki i le-
czenia odleżyn oraz kartę in-
formacyjną z zaleceniami w 
zakresie samoopieki 

        

D.U.29 
ocenia poziom bólu, reakcję 
chorego na ból i nasilenie bólu 
oraz stosuje postępowanie prze-
ciwbólowe; 

        

D.K1 
Szanuje godność i autonomię 
osób powierzonych opiece. 

        

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wie-
dzę zawodową i kształtuje 
umiejętności, dążąc do profe-
sjonalizmu 

        

D.K4. 
Wykazuje odpowiedzialność 
moralną za człowieka i wyko-
nywanie zadań zawodowych 

        

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta 
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POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZO 
- GINEKOLOGICZNE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 
W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 
 (80 GODZ.)/ ( 4 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (40 GODZ.)/ ( 1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawo-
dowe 

  

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawodo-
wej 
 

  

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwią-
zywaniu dylematów etycznych 
z zachowaniem zasad kodeksu 
etyki zawodowej 

  

D.K9 
Jest otwarty na rozwój podmio-
towości własnej 
 

  

D.K10 
Przejawia empatię w relacji z 
pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

  

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z POŁOŻNICTWA, GINEKOLOGII I PIELĘGNIARSTWA POŁOŻNICZO – GINEKOLO-
GICZNEGO ZALICZAM: 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODWE Z POŁOŻNICTWA, GINEKOLOGII I PIELĘGNIARSTWA POŁOŻNICZO – GINEKOLO-
GICZNEGO ZALICZAM: 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

OPIEKA PALIATYWNA   
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-

TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  
(40 GODZ./ ( 2 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE 
 (40 GODZ)/ ( 1 ECTS) 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 
Poziom wykonania 

/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11..  22..  33..  44..  11..  22..  33..  44..  

 
C.U7 

Monitoruje stan zdrowia pa-
cjenta poprzez ocenę podsta-
wowych parametrów życio-
wych; 
wykonuje pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi, interpretuje, 
dokumentuje , 
wykonuje pomiar  oddechu, 
interpretuje, dokumentuje  
wykonuje pomiar  wzrostu, 
wagi   oblicza BMI,  interpre-
tuje dokumentuje   

        

C.U10 

Podaje choremu leki różnymi 
drogami, zgodnie z pisemnym 
zleceniem lekarza oraz obli-
cza dawki leków 

        

  
 
C.U11 

Pomaga choremu w jedzeniu, 
wydalaniu, poruszaniu się i 
dbaniu o higienę osobistą 

        

C.U.12 Pielęgnuje skórę i jej wytwory 
oraz błony śluzowe z zasto-
sowaniem środków farmako-
logicznych i materiałów me-
dycznych, w tym stosuje 
kąpiele lecznicze 

        

C.U.13 Dobiera technikę i sposoby 
zakładania opatrunków na 
rany 

        

C.U.15 Wykonuje zabiegi doodbytni-
cze – lewatywę, wlewkę, 
kroplówkę, suchą rurkę do 
odbytu 

        

C.U.16 Zakłada cewnik do pęcherza 
moczowego, monitoruje diu-
rezę, usuwa cewnik, wykonu-
je płukanie pęcherza mo-
czowego; 

        

C.U.17 Układa chorego w łóżku w 
pozycjach terapeutycznych i 
zmienia te pozycje; 
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OPIEKA PALIATYWNA   
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 
 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (40 GODZ./ 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE (40 GODZ)/ 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

C.U18 
Wykonuje: 
• gimnastykę oddechową 
• drenaż ułożeniowy 
• inhalację 

        

C.U.69 
posiada umiejętność doboru 
środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego 
i umiejętności umożliwiające 
wystawianie recept na środki 
spożywcze specjalnego prze-
znaczenia 
żywieniowego niezbędne do 
kontynuacji leczenia, w ra-
mach realizacji zleceń lekar-
skich, 
oraz potrafi udzielać informa-
cji o ich stosowaniu 

        

D.U16. 

Prowadzi obserwację chorego 
w kierunku zapobiegania 
wystąpienia niepożądanych 
objawów w związku z zaa-
wansowanym procesem cho-
roby nowotworowej lub nieu-
leczalnej o innej etiologii. 

        

D.U24 

Prowadzi rehabilitację przy-
łóżkową i usprawnianie ru-
chowe pacjenta oraz aktywi-
zację z wykorzystaniem ele-
mentów terapii zajęciowej. 

        

D.U.26 

przekazuje informacje o stanie 
zdrowia chorego członkom 
zespołu terapeutycznego 

        

D.U.28 

prowadzi dokumentację opie-
ki nad chorym: kartę obser-
wacji, zabiegów pielęgniar-
skich i raportów, kartę reje-
stru zakażeń szpitalnych, 
profilaktyki i leczenia odleżyn 
oraz kartę informacyjną z 
zaleceniami w zakresie samo-
opieki 

        

D.U.29 

ocenia poziom bólu, reakcję 
chorego na ból i nasilenie 
bólu oraz stosuje postępowa-
nie przeciwbólowe; 

        

D.U.30 
Tworzy  warunki do godnego 
umierania 

        

D.K.1 
Szanuje godność i autonomię 
osób powierzonych opiece. 
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OPIEKA PALIATYWNA   
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI 
PRAKTYCZNYCH 

W ZAWODZIE PIELĘ-
GNIARKI 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (40 GODZ./ 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRAKTYKI ZAWODOWE (40 GODZ)/ 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

D.K2 
Systematycznie wzbogaca 
wiedzę zawodową i kształtuje 
umiejętności, dążąc do profe-
sjonalizmu 

  

D.K3 
Przestrzega wartości, powin-
ności i sprawności moralnych 
w opiece  
 

  

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność 
moralną za człowieka za 
człowieka i wykonywanie 
zadań zawodowych 

  

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta   

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wyko-
nuje powierzone obowiązki 
zawodowe 

  

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawo-
dowej 

  

D.K8 
Współdziała w ramach zespo-
łu interdyscyplinarnego w 
rozwiązywaniu dylematów 
etycznych z zachowaniem 
zasad kodeksu etyki zawodo-
wej 

  

D.K9 
Jest otwarty na rozwój pod-
miotowości własnej 
 

  

D.K10. 
Przejawia empatię w relacji z 
pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami. 
 

  

 
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z OPIEKI PALIATYWNEJ ZALICZAM: 
 
 
 
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE Z OPIEKI PALIATYWNEJ ZALICZAM: 
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CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE 
PRAKTYKA ZAWODOWA   

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZ-
NYCH W ZAWODZIE PIELĘGNIARKI 

PRAKTYKI ZAWODOWE (40 GODZ.)/ ( 1 ECTS) 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11  22  33  44  

C.U.32 
Przygotowuje siebie i sprzęt do in-
strumentowania i zmiany opatrunku 
na ranie; 

    

D.U1 
Gromadzi informacje, formułuje 
diagnozę pielęgniarską, ustala cele i 
plan opieki, wdraża interwencje pie-
lęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji 
opieki; 

    

D.U13 
Dokumentuje sytuację zdrowotną, jej 
dynamikę zmian i realizowaną opiekę 
pielęgniarską  u chorego z  chorobami 
chirurgicznymi. 

    

D.U26 

 

Przekazuje informacje członkom 
zespołu terapeutycznego o chorym z  
chorobami chirurgicznymi  

    

D.K1 
Szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece. 

    

D.K2 
Systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu 

    

D.K3 
Przestrzega wartości, powinności i 
sprawności moralnych w opiece 

    

D.K4 
Wykazuje odpowiedzialność moralną 
za człowieka i wykonywanie zadań 
zawodowych  

    

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta 
 

    

D.K6 
Rzetelnie i dokładnie wykonuje po-
wierzone obowiązki zawodowe 

    

D.K7 
Przestrzega tajemnicy zawodowej     

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu inter-
dyscyplinarnego w rozwiązywaniu 
dylematów etycznych z zachowaniem 
zasad kodeksu etyki zawodowej 

    

D.K9 
Jest otwarty na rozwój podmiotowo-
ści własnej 

    

D.K10 

 

Przejawia empatię w relacji z pacjen-
tem i jego rodziną oraz współpra-
cownikami 

    

PRAKTYKI ZAWODOWE Z CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO ZALICZAM: 
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INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE  
PRAKTYKA ZAWODOWA 

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAK-
TYCZNYCH W ZAWODZIE PIELĘ-

GNIARKI 

PRAKTYKI ZAWODOWE (ŚRÓDROCZNE 40 GODZ.)/  ( 1 ECTS) 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Poziom wykonania 
/ocena / data zaliczenia / podpis/ 

11  22  33  44..  

D.U1. 
Gromadzi informacje, formułu-
je diagnozę pielęgniarską, usta-
la cele i plan opieki, wdraża 
interwencje pielęgniarskie oraz 
dokonuje ewaluacji opieki 

    

D.U.17 
Wykonuje defibrylację automa-
tyczną (AED) i bezprzyrządo-
we udrażnianie dróg oddecho-
wych; 

    

D.U.20 
Rozpoznaje powikłania lecze-
nia farmakologicznego, diete-
tycznego, rehabilitacyjnego i 
leczniczo-pielęgnacyjnego 

    

D.U.25 
Prowadzi, dokumentuje i oce-
nia bilans płynów pacjenta 

    

D.U.27 
Asystuje lekarzowi w trakcie 
badań diagnostycznych i lecz-
niczych; 

    

D.U.29 
Ocenia poziom bólu, reakcję 
chorego na ból i nasilenie bólu 
oraz stosuje postępowanie 
przeciwbólowe 

    

D. U33 
Przygotowuje i podaje leki 
różnymi drogami, samodzielnie 
lub na zlecenie lekarza 

    

D.K1 
Szanuje godność i autonomię 
osób powierzonych opiece. 

    

D.K3 
Przestrzega wartości, powinno-
ści i sprawności moralnych w 
opiece 

    

D.K4. 
Wykazuje odpowiedzialność 
moralną za   człowieka i wyko-
nywanie zadań zawodowych 

    

D.K5 
Przestrzega praw pacjenta     

D.K7. 
Przestrzega tajemnicy zawo-
dowej 

    

D.K8 
Współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w roz-
wiązywaniu dylematów etycz-
nych z zachowaniem zasad 
kodeksu etyki zawodowej 

    

 
PRAKTYKI ZAWODOWE I INTERNY I PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO ZALICZAM: 
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REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  

NA KIEUNKU PIELĘGNIARSTWO  

  

Podstawy prawne  

1.  Podstawą prawną Regulaminu kształcenia praktycznego na WNoZ są: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. - Pra-

wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz. 1039 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków stu-

diów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012r.poz. 631 

z późn. zm.),   

 

 

I. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE 

1. Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych 

umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach umiejętności pielęgniarskich. 

2. Kształcenie praktyczne może odbywać się w oparciu o bazę własną uczelni lub w innych podmiotach leczni-

czych i opiekuńczych.  

3. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – powinny być oddziały: 

internistyczne, chirurgiczne, neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opie-

ki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w 

ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja. 

4. Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego. 

5. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika 

danego  podmiotu leczniczego lub opiekuńczego.  

6. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk w uczelni. 

 

II.  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki 

pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące: 

1) samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i 

zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw 

2) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta 

3) promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej 

4) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta 

5) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem 

6) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych 

i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych 
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7) podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, 

terapii, rehabilitacji i pielęgnowania 

8) samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych; 

9) organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej 

10) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy 

11) przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem 

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA 

 

1. Student ma prawo do:  

a) dobrze zorganizowanego procesu kształcenia praktycznego 

b) obiektywnej oceny postępów w kształtowaniu kompetencji 

c) 30-minutowej przerwy w ciągu dyżuru (8 godz.) na spożycie posiłku 

 

2. Stosunek do nauki i praktyk 

Studenta obowiązuje: 

a. przygotowanie  teoretyczne zgodnie z celami programu kształcenia praktycznego 

b. bieżące i systematyczne przygotowywanie się do zajęć wynikających z programu szkolenia w danej 

placówce 

c. przestrzeganie rozkładu dyżurów i godzin pracy: 

- nie wolno samodzielnie zmieniać i opuszczać dyżurów. 

- wyznaczone miejsca pracy wolno opuścić studentowi tylko za zgodą opiekuna praktyk lub na jego po-

lecenie 

d. punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia - spóźnienia mogą stanowić podstawę   do odmowy 

przyjęcia studenta na zajęcia 

      e.  postawa oraz zachowanie zgodne z przyjętą etyką zawodową 

f. dbanie o bezpieczeństwo pacjentów i powierzony sprzęt oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem 

 
3.  Stosunek do podopiecznego 

Studenta obowiązuje: 

a. wykonywanie swoich obowiązków sumiennie, cierpliwie, z poszanowaniem godności osobistej pacjenta 

z uwzględnieniem jego praw, potrzeb i życzeń 

b. przestrzegania tajemnicy zawodowej 

c. przestrzeganie praw pacjenta 

d. zakaz udzielania informacji  o pacjencie i jego sprawach osobistych rodzinie lub innym osobom 

  

4. Stosunek do przełożonych 

            Studenta obowiązuje: 
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a. zakaz wykonywania zleceń lekarskich i innych czynności nie objętych planem szkolenia bez uzgodnie-

nia z opiekunami praktyk  

b. odpowiednie zachowanie wobec podopiecznych, przełożonego, personelu i w kontaktach koleżeńskich 

c. wykonywanie poleceń przełożonych i opiekunów kształcenia praktycznego 

 
5.  Postanowienia ogólne  

Studenta obowiązuje : 

a. posiadanie aktualnej książeczki zdrowia, szczepień ochronnych, oraz ubezpieczeń NNW 

b. właściwe umundurowanie zgodne z wymogami 

c. zachowanie pełnego i estetycznego umundurowania – odzieży ochronnej, obuwia na zmianę, identyfi-

katora; braki umundurowania czy  nieestetyczny wygląd (fartuch wymięty) mogą stanowić podstawę do 

odmówienia przyjęcia studenta na zajęcia 

d. przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych 

e. zakaz korzystania z leków, sprzętu, druków i pieczątek instytucji w której odbywa praktyki dla celów 

prywatnych 

f.  bezwzględny zakaz palenia papierosów w miejscu realizacji kształcenia praktycznego 

g. spożywanie posiłków w czasie i miejscu wyznaczonym przez opiekuna praktyk 

h. za rzeczy wartościowe placówka w której odbywają się praktyki nie odpowiada 

i. podstawą zliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest odbycie pełnego (100%) cyklu ćwi-

czeń praktycznych i wywiązanie się z powierzonych studentowi zadań 

j.  zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz (kamer 

video, tabletów, dyktafonów, aparatów fotograficznych itp) 

 

 

Zapoznałam / em się z Regulaminem kształcenia praktycznego 

 

 

.......................         ................................................................. 

    data                              podpis studenta 

 
 

 

 

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na 

terenie zakładów opieki zdrowotnej w Białej Podlaskiej  ulegli ekspozycji na  zakażenie HIV, wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B (HBV) oraz typu C (HCV) mają zgłosić się do: 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

ul. Terebelska, 21-500 Biała Podlaska  

Oddział Zakaźno-Obserwacyjny   
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