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HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne        Rok I - 110 godzin 

 

Lp. Przedmiot 
Liczba 

godzin 
Placówka 

Semestr I 

1. Zarządzanie w pielęgniarstwie 20 Oddziały szpitalne 

2. Opieka i edukacja zdrowotna  

w chorobach układu oddechowego 

10 Oddział Pulmonologii 

Semestr II 

3. Dydaktyka medyczna 20 Szkoła kształcąca w zawodach medycznych 

(kierunek: pielęgniarstwo, opiekun 

medyczny) 

4. Opieka i edukacja zdrowotna  

w chorobach układu krążenia 

10 Oddział Kardiologiczny 

Oddział Internistyczno - Kardiologiczny 

 

 

 
5. Opieka i edukacja zdrowotna  

w chorobach nefrologicznych 

10 Oddział Nefrologii 

Stacja Dializ 

6. Opieka i edukacja zdrowotna  

w intensywnej terapii i  terapii 

bólu 

40 Oddział Intensywnej Terapii 

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii 

lub  

Oddział Intensywnej Terapii - 70% 

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej - 

70% 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej - 70% 

                 i 

Poradnia Leczenia Bólu - 30%  

Hospicjum stacjonarne - 30% 
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Studia stacjonarne i niestacjonarne        Rok  II  - 120 godzin 

 

Lp. Przedmiot 
Liczba 

godzin 
Placówka 

Semestr III 

1. Opieka i edukacja zdrowotna  

w cukrzycy 

10 Oddział Diabetologii 

Poradnia Diabetologiczna 

2. Opieka i edukacja zdrowotna  

w chorobach nowotworowych 

40 Oddziały onkologiczne 

Semestr IV 

3. Endoskopia 40 Pracownia Badań Endoskopowych 

4. Opieka i edukacja zdrowotna  

w zaburzeniach psychicznych  

i neurologicznych 

10 Oddział psychiatryczny - 50% 

Oddział neurologiczny - 50% 

 

5. Podstawowa opieka zdrowotna 20 Publiczny i Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej: 

- gabinet zabiegowy - 50% 

- rejestracja - 50% 
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PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 

ROK I 

SEMESTR ZIMOWY 
 
 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 

1. Zarządzanie w pielęgniarstwie 20 

2. Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach układu 

oddechowego 10 

 
  

Zarządzanie w pielęgniarstwie 

 

Tematyka praktyki zawodowej: 

 

- organizacja i nadzór prac zespołów pielęgniarskich; 

- analiza struktur zadań zawodowych pielęgniarek w kontekście posiadanych kwalifikacji; 

- stosowanie różnych metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych; 

- opracowanie harmonogramów pracy personelu w oparciu o ocenę zapotrzebowania na opiekę 

pielęgniarską; 

- przygotowanie opisy stanowisk pracy dla pielęgniarek oraz zakresy obowiązków, uprawnień 

 i odpowiedzialności; 

- nadzorowanie  jakości opieki pielęgniarskiej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

w tym przygotowanie tego podmiotu do zewnętrznej oceny jakości; 

- stosowanie  metod analizy strategicznych niezbędnych dla funkcjonowania podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą; 

- opracowanie  planu rozwoju zawodowego własnego i podległego personelu pielęgniarskiego; 

- planowanie zasobów ludzkich, wykorzystując różne metody, organizować rekrutację 

pracowników i realizować proces adaptacji zawodowej. 

Ogólna liczba godzin: 20 

 

 

Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach układu oddechowego 

 

Tematyka praktyki zawodowej: 

 

- poznawanie specyfiki pracy na oddziale chorób płuc; 

- przeciwdziałanie zakażeniom szpitalnym; 

- współpraca w zespole terapeutycznym; 

- przygotowanie pacjenta i asysta lekarzowi podczas badań diagnostycznych – rozpoznanie; 

planowanie i rozwiązywanie  problemów pacjenta występujących w przewlekłych 

schorzeniach układu oddechowego; 

- prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach przewlekłych układu 

oddechowego; 

- ordynowanie leków w schorzeniach układu oddechowego; 

- edukowanie pacjenta na temat leków stosowanych w poszczególnych chorobach układu 

oddechowego.  

 
Ogólna liczba godzin: 10 
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SEMESTR LETNI 

 

1. Dydaktyka medyczna 20 

2. Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach układu krążenia 10 

3. Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach nefrologicznych 10 

4. Opieka i edukacja zdrowotna w intensywnej terapii i terapii 

bólu 40 

 

 

 

Dydaktyka medyczna 

 

Tematyka praktyki zawodowej: 

 

− poznanie  aktualnych standardów kształcenia i programów studiów na kierunku pielęgniarstwo 

oraz  dokumentów stanowiących podstawę programową na innych kierunkach i typach szkół 

prowadzących kształcenie w zawodowe przyszłych kadr medycznych (opiekun medyczny, 

ratownik medyczny); 

− hospitacja różnych form zajęć e zajęć, przygotowanie protokołu  hospitacji zajęć; 

− przygotowanie merytoryczne, metodyczne i organizacyjne do prowadzenia zajęć teoretycznych 

i praktycznych; przygotowanie  konspektów do zajęć teoretycznych i praktycznych; 

− samodzielne przeprowadzenie zajęć teoretycznych metodą problemową z wybranych 

przedmiotów zawodowych. 

− planowanie i samodzielna realizacja  ćwiczeń praktycznych w pracowni umiejętności 

praktycznych. 

− dokonanie analizy przeprowadzonych zajęć, w tym dokonanie analizy realizacji założonych 

ogólnych i szczegółowych celów kształcenia/ efektów uczenia się. 

− poznanie  metod i form ewaluacji dydaktycznej, które są stosowane w danej placówce 

dydaktycznej. 

Ogólna liczba godzin: 20 

 

 

 

Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach układu krążenia  
 

Tematyka praktyki zawodowej: 

 

- udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych schorzeń serca; 

- udział w leczeniu i profilaktyce schorzeń serca; 

- stosowanie wybranych metod edukacji zdrowotnej pacjenta, jego rodziny; 

- przygotowanie pacjenta do samoobserwacji i samopielęgnacji przy nadciśnieniu tętniczym, 

przewlekłej niewydolności krążenia i przy zaburzeniu rytmu serca; 

- wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych do monitorowania pacjentów   

z chorobami układu krążenia. 

Ogólna liczba godzin: 10 
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Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach nefrologicznych 

 

Tematyka praktyki zawodowej: 

 

− zasady bezpiecznego prowadzenia zabiegów dializy; 

− właściwa ocena stanu pacjenta przed dializą w tym przyrost masy ciała, wartości ciśnienia 

tętniczego krwi, inne problemy oraz stany zagrożenia życia; 

− kryteria oceny dostępu naczyniowego przed dializą- przetoka, cewnik; 

− monitorowanie przebiegu dializy stanu pacjenta, rozpoznanie powikłań ostrych w trakcie 

zabiegu; 

− ocena efektywności dializy; 

− analiza wyników badań, poziom zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej 

niedokrwistości i zasady leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego; 

− potrzeby zdrowotne pacjenta i dobór metod edukacji   pacjenta; 

− ocena możliwości pacjenta do samodzielnego wykonywania dializy otrzewnowej; 

− oceny ujścia cewnika Tenckhoffa i zasady prawidłowej wymiany opatrunku; 

− powikłania występujące u pacjentów leczonych dializą otrzewnową; 

− zasady opieki nad pacjentem po transplantacji nerki, stosowane leczenie oraz edukacja jako 

znaczący element w przygotowaniu pacjenta do samoopieki i samokontroli. 

Ogólna liczba godzin: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. Nr 1 do RPNZ – studia drugiego stopnia 

 

7/10 

 

Opieka i edukacja zdrowotna w intensywnej terapii i terapii bólu 

 

Tematyka praktyki zawodowej: 

 

− pielęgnowanie chorego z założoną rurką tracheotomijną, asystowanie podczas wymiany rurki 

tracheotomijnej; 

− prowadzenie nadzoru i pielęgnacji chorego wentylowanego mechanicznie metodą 

nieinwazyjną i inwazyjną; 

− uczestniczenie/ asystowanie w wdrażaniu metody wspomagania oddechu adekwatnie do stanu 

wydolności układu oddechowego pacjenta; 

− ocena wydolności oddechowej w zakresie częstości, głębokości i charakteru oddechu   

z uwzględnieniem należnych wartości tych parametrów dla określonych grup wiekowych; 

− interpretacja  wyników badań gazometrycznych krwi tętniczej, włośniczkowe i żylnej; 

− prowadzenie toalety jamy ustnej, jam nosa, dróg oddechowych (metodą otwartą i zamkniętą) 

 u pacjentów ze sztuczną drogą oddechową (zaintubowanego lub z wytworzoną tracheostomią) 

oraz u pacjentów sztucznie wentylowanych w sposób nieinwazyjny; 

− prowadzenie działań konsultacyjno – edukacyjnych dla rodziny chorego w zakresie realizacji 

czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych w opiece nad osobami przewlekle wentylowanymi 

mechanicznie i w stanie apalicznym 

− rozpoznawanie, monitorowanie i próba oceny bólu wg określonej skali, ocenianie nasilenia 

bólu; 

− współuczestniczenie w opracowaniu indywidualnego schematu postępowania 

przeciwbólowego z uwzględnieniem farmakoterapii (analgetyki, koanalgetyki i leki łagodzące 

objawy niepożądane) i metod niefarmakologicznych; 

− identyfikowanie pacjentów z grup ryzyka oraz przestrzeganie wskazań i przeciwwskazań do 

podawania określonych grup leków przeciwbólowych; 

− podawanie leków p/ bólowych różnymi drogami, w tym z wykorzystaniem technik analgezji 

regionalnej; 

− rozpoznawanie efektów ubocznych działania leków p/bólowych; 

− współuczestniczenie w  działaniach w sytuacji pojawienia się powikłań terapii przeciwbólowej; 

− współuczestniczenie w procesie doraźnego modyfikowania dawki leków analgetycznych  

w zależności od stanu pacjenta oraz natężenia bólu w uzgodnionym z lekarzem zakresie, 

stosownie do aktualnego stanu klinicznego i wieku pacjenta; 

− uczestniczenie w dokumentowaniu procedur pielęgniarskich wdrażanych w ramach terapii bólu; 

− planowanie i edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie metod oceny i leczenia bólu  

z wykorzystaniem niefarmakologicznych metod leczenia bólu w warunkach domowych. 

 
Ogólna liczba godzin: 40 
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ROK II 

SEMESTR ZIMOWY 

 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 

1. Opieka i edukacja zdrowotna w cukrzycy 10 

2. Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach nowotworowych 40 

 

 

 

Opieka i edukacja zdrowotna w cukrzycy 

 

Tematyka praktyki zawodowej: 

 

− nauka pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu życia oraz dobiera indywidualne metody 

edukacji;  

− nawiązywanie współpracy i korzystanie z pomocy osób znaczących dla pacjenta;  

− przygotowanie chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i zapewnia opiekę po ich 

wykonaniu; 

− rozpoznanie sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji społecznej; 

− nauka pacjentów zasad przyjmowania leków stosowanych w cukrzycy.  

 

 Ogólna liczba godzin: 10 

  

 

 

 

Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach nowotworowych 

 

Tematyka praktyki zawodowej: 

− niekonwencjonalne metody leczenia w onkologii; 

− udział pielęgniarki w badaniach klinicznych; 

− budowa i realizacja programów profilaktycznych chorób nowotworowych; 

− czynniki ryzyka chorób nowotworowych; 

− profilaktyka chorób nowotworowych; 

− rola i zadania pielęgniarki w podnoszeniu jakości opieki i  w profilaktyce choroby nowotworowej. 

 

Ogólna liczba godzin: 40 
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SEMESTR LETNI 

 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 

1. Endoskopia 40 

2. Opieka i edukacja zdrowotna w zaburzeniach psychicznych 

 i neurologicznych 

10 

3. Podstawowa opieka zdrowotna 20 

 

  

Endoskopia 

Tematyka praktyki zawodowej: 

 

− zapoznanie się z wyposażeniem i organizacją pracy w pracowni endoskopowej; 

− przygotowanie sprzętu i narzędzi do badania endoskopowego; 

− prowadzenie dokumentacji medycznej w pracowni endoskopowej; 

− edukacja pacjenta i jego rodzinę postępowania przed planowym i po wykonanym procesie 

diagnostyki i terapii endoskopowej; 

− współuczestniczenie w procesie diagnostyki i terapii endoskopowej; 

− opieka nad pacjentem przed i po badaniach oraz zabiegach endoskopowych. 

Ogólna liczba godzin: 40 

 

  

Opieka i edukacja zdrowotna w zaburzeniach psychicznych i neurologicznych 

Tematyka praktyki zawodowej: 

− przygotowanie psychicznie i fizycznie pacjenta do badania; 

− zasady przeprowadzania wywiadu z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi; 

− psychoterapia podtrzymująca, w tym rehabilitacja oddechowa i ruchowa; 

− ocena możliwości pacjenta i rodzin w zakresie edukacji, działania edukacyjne wobec pacjenta   

i całej rodziny; 

− stany zagrożenia życia w ostrych chorobach psychicznych i pacjenta neurologicznego; 

− właściwe nawyki  żywieniowe, kontrola ilości i jakość spożywanych posiłków i przyjmowanych 

płynów przez pacjenta; 

− zapobieganie powikłaniom, mogącym  wystąpić w związku  z ograniczeniem ruchowym; 

− elementy rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym;  

− zasady prowadzenia  spotkań społeczności oddziału; 

− zasady  funkcjonowania zespołu terapeutycznego oddziału; 

− tajemnica zawodowa w pielęgniarstwie psychiatrycznym; 

− zasady prowadzenia  treningu  aktywnego udziału pacjenta w leczeniu farmakologicznym;  

− objawy zwiastujące psychozę i pogorszenie stanu psychicznego pacjenta; 

− analiza danych koniecznych do ustalenia rozpoznania pielęgniarskiego. 

Ogólna liczba godzin: 10 
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Podstawowa opieka zdrowotna 

Tematyka praktyki zawodowej: 

 

- badania fizykalnego dostosowane do stanu klinicznego pacjenta, jako podstawa medyczna do 

wystawienia skierowania na     badania diagnostyczne, samodzielnego ordynowania leków, 

ordynowania leków w ramach kontynuacji zleceń lekarskich z  wyłączeniem leków 

zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe 

oraz zalecenia na wyroby medyczne; 

- dokumentowanie zleconych przez pielęgniarkę badań diagnostycznych, wypisanych recept na 

leki i środki spożywcze  specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zleceń na wyroby medyczne 

w kontynuacji leczenia oraz samodzielnego ordynowania; 

- rozpoznanie sytuacji zdrowotnej pacjenta, rodziny oraz lokalnego systemu wsparcia 

społecznego; 

- pomiar wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny, pomiar obciążeń i wsparcia opiekuna  

w realizacji opieki.; 

- projektowanie programów edukacyjnych dla pacjentów i/lub opiekunów w wybranych 

schorzeniach, np.: 

• projekt edukacji pacjentów chorych na cukrzycę, 

• projekt edukacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, 

• projekt edukacji pacjentów z przewlekłą niewydolnością krążenia. 

 

Ogólna liczba godzin: 20 

 

 

  


