
 
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

 

Imię i nazwisko studenta ……………………. 

Nr albumu  ……..……………. 

 

Program praktyki wakacyjnej 
na rok akademicki 2017/2018  

 

Kierunek: lekarsko – dentystyczny, Rok studiów: I , wymiar praktyk: 4 tygodnie, 120 godzin 

 

Przedmiot/zakres praktyki:  

PIELĘGNIARSKA 

Praktyka w zakresie organizacji ochrony zdrowia, oraz praktyka lekarska na chirurgii ogólnej, 

chorobach wewnętrznych lub na chirurgii szczękowo – twarzowej 

 
Wymiar praktyk zgodny ze    

standardami nauczania oraz  

uchwałami Rady Wydziału  

L-S nr 24/12/2017  

    z dnia 15 grudnia 2017  

 

 

1. Cel praktyki zawodowej: 

Jest zaznajomienie studenta z pełnym zakresem czynności pielęgniarskich związanych z 

leczeniem i pielęgnacją chorych w szpitalu, a także nauczenie się wykonywania wstrzyknięć 

podskórnych i domięśniowych oraz zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami 

administracyjno – porządkowymi szpitala i oddziału, w których odbywa się praktyka. 
 

2. Wykaz umiejętności praktycznych: 

     

Lp. Kod Wykaz umiejętności 
Miejsce realizacji 

praktyki 
Uwagi 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

BW34 

CW4 

 

CW11 

 

CU9 

CU11 

CU20 

 

EU20 

CU7 

CW5 

 

CU7 

 

CU29 

CU27 

CU11 

CU38 

CU29 

Zaznajomienie się ze strukturą szpitala i oddziału. 

Zaznajomienie studenta z  rolą pielęgniarki w procesie 

pielęgnowania i leczenia pacjenta. 

Czynności administracyjne związane z obsługą chorych 

(przyjęcia, wypisy, przenoszenia). 

Sprawy zaopatrzenia oddziału (żywność, leki, sprzęt). 

Pomoc w karmieniu chorych. 

Obsługa sanitarno – higieniczna  chorych 

 ( słanie łóżek, toaleta chorych ). 

Mierzenie  tętna, temperatury, ciśnienia krwi. 

Pomoc przy podawaniu leków. 

Pomoc w przygotowaniu narzędzi, strzykawek – 

technika sterylizacji, pojęcie septyki i antyseptyki. 

Nauka i wykonywanie zastrzyków podskórnych i 

domięśniowych. 

Asystowanie przy zabiegach pielęgniarskich. 

Pomoc przy zabiegach i badaniach lekarskich. 

Prowadzenie chorych na badania. 

Udział w obchodach  lekarskich. 

Udział i pomoc w badaniach konsultacyjnych pacjentów. 

 

 

 

 

 

 

 

w szpitalach 

klinicznych lub 

oddziałach 

szpitalnych 

zespołów opieki 

zdrowotnej 

 

 

W czasie praktyki 

student 

zobowiązany jest do 

pełnienia 7-

godzinnych 

dyżurów na 

wszystkich 

zmianach. Ogólna 

liczba 

dyżurów nie powinna 

przekroczyć 9 w 

ciągu całej 

praktyki (a liczba 

dyżurów 

nocnych nie powinna 

przekroczyć trzech) 

 

 

Program praktyki zgodny ze standardami nauczania  

  

          …………………………………………… 

 data i podpis Dziekana Wydziału 



 
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 

 

 

 

 

Uwagi: 
Odpowiedzialni za właściwy przebieg praktyki zawodowej są dyrektorzy jednostek służby zdrowia, którzy 

podpisali umowę z Uniwersytetem Medycznym , a nadzór nad jej przebiegiem prowadzi opiekun praktyk 

zawodowych powołany przez rektora. 
Odbycie praktyki potwierdza kierownik kliniki lub ordynator lub pielęgniarka oddziałowa po kontroli indeksu 

umiejętności praktycznych. 

 
 

 

Poświadczenie odbycia praktyki zawodowej 
 

Zaświadczam, że student ……………..……………………………………………………..…………... 
 (imię i nazwisko studenta) 

 

odbył praktykę zawodową zgodnie z załączonym programem praktyk w terminie od………………… 

do……………………….. 2018 r. w 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 (pieczęć Zakładu/Instytucji) 

 

Opiekunem praktyki zawodowej z ramienia Zakładu/Instytucji był/a ………………………………….. 

 

 

 

                                                                                       …………………………………………………. 
      data, pieczęć,  podpis osoby odpowiedzialnej 
 za nadzór nad praktyką z ramienia Zakładu/Instytucji 

 

Wypełnia student: 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o konieczności posiadania: 

a) ubezpieczenia od NNW, 

b) zaświadczenia o szczepieniu przeciw WZW typu B, 

c) aktualnej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

d) obowiązującej dokumentacji niezbędnej do zaliczenia praktyki,  

e) ochronnego ubrania medycznego, 

f) identyfikatora wykonanego przez studenta we własnym zakresie. 

 

Potwierdzam odbiór skierowania na praktykę wraz z programem praktyki zawodowej. 

 

 …..………………………………... 
            podpis studenta 

 


