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Pielęgniarstwo - Praktyki Zawodowe  
semestr zimowy 2018-2019 

Nr 
części 

Termin 
praktyk 

Nazwa przedmiotu 
Liczba 

godzin/
grupę 

Liczba grup 
studentów 

Rodzaj placówki, gdzie 
mogą być realizowane 

praktyki zawodowe 
na kierunku 

pielęgniarstwo  

Treści programowe praktyk zawodowych   

1 

10.10. – 

09.11.2018 

organizacja praktyk zawodowych z 

przedmiotu Podstawowa opieka 

zdrowotna 
200 4 

Przychodnia 2,3,4 – 
podmioty lecznicze 

prowadzące działalność z 
zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej 

Gromadzi informacje w celu rozpoznania stanu zdrowia pacjenta metodą:  

 Wywiadu  

 Obserwacji  

 Pomiarów bezpośrednich (temperatura, tętno, oddech, RR, masa 
ciała, wzrost) 

 Pomiarów pośrednich (skale ryzyka rozwoju odleżyn, wydolności 
samoobsługowej) 

 Badania fizykalnego 

 Formułuje diagnozy pielęgniarskie 
Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego pobytu w 
szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej, min. przez ocenę 
podstawowych parametrów życiowych. 
Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej  
opieki zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane  
i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym; 
Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania 
problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży; 
Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w 
środowisku zamieszkania pacjenta; 
Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece 
medycznej; 
Posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawianie 
recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich, 
oraz potrafi udzielać informacji o ich stosowaniu 

2 

21.11.2018 – 

09.01.2019 

organizacja praktyk zawodowych z 

przedmiotu Podstawowa opieka 

zdrowotna 
200 2 

3 

03.12.2018 – 

21.01.2019 

organizacja praktyk zawodowych z 

przedmiotu Podstawowa opieka 

zdrowotna 
200 3 

 

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

2. Odległość od siedziby Uczelni maksymalnie 100 km 

3. Kadra prowadząca praktyki zawodowe powinna posiadać: 
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a) minimum tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa i/lub pielęgniarka ze specjalizacją zawodową; 

b) czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki; 

c) wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu tematycznego zajęć, które mają zostać przeprowadzone; 

d) staż pracy w podmiocie leczniczym (minimum 5 lat) na stanowisku pielęgniarki  – zgodnie z nauczanym przedmiotem. 

4. Podmioty lecznicze, w których będą realizowane praktyki zawodowe powinny:  

a) posiadać podpisany kontrakt z NFZ na realizację świadczeń medycznych; 

b) dysponować odpowiednią bazą do przeprowadzenia zajęć praktycznych/praktyk zawodowych; 

c) zatrudniać personel medyczny o wysokich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do prowadzenia praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo.  

Pozostałe informacje  

1. czas zajęć praktycznych: do 18.01.2019 r. (w godzinach: 7:00 - 14:30), 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany liczebności grup kierowanych na zajęcia,  

3. terminy i godziny zajęć odbywają się w czasie wskazanym przez Uczelnię, 

4. Podmioty lecznicze są zobowiązane w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przekazać dokumentację potwierdzającą posiadane  

i wymagane postępowaniem kwalifikacje pracowników podmiotu leczniczego prowadzących kształcenie praktyczne,  

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

 


