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                    Imię i nazwisko studenta …………………………. 

                    Numer albumu ……………………………………. 

                    Grupa ……………………………………………... 

 

 

 

 

 



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Techniki położnicze i przyjmowanie porodu 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin…………… 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1. posługiwać się właściwym nazewnictwem z zakresu opieki 

położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej oraz 

interpretować podstawowe pojęcia z zakresu praktyki zawodowej 

położnej 

2 gromadzić informacje metodą wywiadu, obserwacji, 

pomiarów, badania przedmiotowego i analizy dokumentacji w 

celu rozpoznania stanu zdrowia kobiety chorej ginekologicznie, 

kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu 

oraz noworodka, a także interpretować i dokumentować 

uzyskane wyniki na potrzeby diagnozy położniczej 

3. prowadzić dokumentację medyczną i posługiwać się nią 

4. przygotowywać kobietę, jej dziecko, siebie i stanowisko pracy 

do przeprowadzenia badań i zabiegów diagnostycznych, 

pielęgnacyjnych oraz leczniczych stosowanych w położnictwie, 

neonatologii i ginekologii, a także uczestniczyć w ich 

przeprowadzaniu 

5. prowadzić, dokumentować i oceniać bilans płynów pacjenta 

6.wykonywać pulsoksymetrię, pomiary podstawowych 

parametrów życiowych, pomiary antropometryczne, w tym 

noworodka po porodzie i gazometrię, w tym z krwi pępowinowej 

7.pobierać materiał do badań laboratoryjnych i 

bakteriologicznych oraz asystować lekarzowi przy badaniach 

diagnostycznych stosowanych w położnictwie, neonatologii i 

ginekologii 

9.wykonywać testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał 

ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we 

krwi, a także inne testy paskowe 

10. wykonywać badania przesiewowe noworodka 

11. wykonywać badanie piersi i oceniać gruczoł piersiowy 

12.potrafi podawać pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z 

pisemnym zaleceniem lekarza lub zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami oraz obliczać dawki leków i modyfikować dawki 

insuliny 

13.potrafi wykonywać szczepienia przeciw grypie, WZW i 

tężcowi 

14.wysłuchuje i dokumentuje czynności serca płodu pomiar i 

ocena miednicy kostnej badanie chwytami Leopolda 

15.bada wewnętrzne referowanie badania wewnętrznego 



16.bserwuje, analizuje i ocenia stanu ogólnego, psychicznego i 

położniczego pacjentki w sali porodowej  

17.przygotowuje pacjentki do obchodu lekarskiego i badania - 

referowanie pacjentki  

18.obserwuje i pielęgnuje rodzącej w I okresie porodu 

19.wykonuje i interpretuje zapis KTG  

20.potrafi zastosować sposoby niwelowania dolegliwości 

pacjentki związanych ze skurczami, referuje pacjentkę 

21.obserwuje i pielęgnuje rodzącą w II okresie porodu:  

- kontrola stanu płodu  

- kontrola stanu ogólnego i psychicznego rodzącej  

- technika nacięcia krocza  

- przygotowanie pacjentki i zestawu narzędzi do szycia 

krocza  

-asysta do szycia krocza  

22.obserwuje i prowadzi III okresu porodu:  

- technika prowadzenia III okresu porodu  

- ocena ilości utraconej krwi  

- ocena stanu krocza po porodzie – uszkodzenia 

poporodowe (otarcia, pęknięcia, rozdarcia, nacięcie) 

23.obserwuje i pielęgnuje położnicę w IV okresie porodu 

24.referuje pacjentkę po porodzie  

- zabiegi pielęgnacyjne  

25.przygotowuje pacjentkę do przekazania w oddział położniczy 

26.postępowanie z noworodkiem po porodzie fizjologicznym, 

definicja noworodka donoszonego:  

 - zabiegi: odśluzowanie, odpępnienie, ogrzanie, Credego  

 - ocena noworodka wg skali Apgar  

  

 

 

 



 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania 

zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania 

wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

 

 

 

………………………………………………         

                                                       ……………………………………………………. 

                  podpis studenta          
                     podpis opiekuna praktyki 
 

 

Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę ……………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora prakt



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Podstawowa opieka zdrowotna 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin……………. 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1. realizować świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej 

2. oceniać środowisko zamieszkania, nauczania i wychowania 

oraz pracy w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych 

 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania 

zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania 

wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8.jest gotów do przewidywania i uwzględniania czynników 

wpływających na reakcje własne i pacjenta. 

 

 

 

………………………………………………         

                                                       ……………………………………………………. 

                  podpis studenta          
                     podpis opiekuna praktyki 
Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę ……………….. 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora prakty



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Położnictwo i opieka położnicza 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin…………… 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1. rozpoznawać i eliminować czynniki ryzyka w przebiegu ciąży 

i połogu, a w razie konieczności zapewniać pacjentce i jej dziecku 

opiekę specjalistów 

2. ustalać indywidualny plan opieki prenatalnej w odniesieniu 

do kobiety ciężarnej, a w razie konieczności dokonywać jego 

modyfikacji 

3.planować postępowanie położnicze i obejmować opieką 

położniczą kobietę ciężarną i kobietę w okresie połogu, w 

zależności od rozpoznanej sytuacji położniczej 

4.wdrażać standardy dotyczące opieki nad kobietą ciężarną z 

zagrożeniem porodu przedwczesnego i w przebiegu porodu 

przedwczesnego 

5.promować karmienie naturalne, prowadzić poradnictwo 

laktacyjne w okresie przygotowania do laktacji i jej przebiegu, 

rozpoznawać problemy laktacyjne i podejmować działania 

prewencyjne w tym zakresie 

6.realizować zadania położnej w opiece profilaktycznej, 

diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej nad kobietami w 

ciąży i w okresie połogu 

7. rozpoznawać ciążę na podstawie objawów domyślnych, 

prawdopodobnych i pewnych 

8.stosować profilaktykę ogólną i swoistą chorób zakaźnych 

wobec kobiet przygotowujących się do macierzyństwa i kobiet 

ciężarnych; 

9. planować i sprawować opiekę położniczą nad kobietą ciężarną 

kobietą rodzącą i kobietą w okresie okołoporodowym, 

powikłanym współistniejącymi chorobami położniczymi i nie 

położniczymi 

10. monitorować stan matki i dziecka oraz zapewniać wsparcie w 

sytuacji ciężkiej choroby łub wady noworodka, poronienia, 

urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub z urazem 

okołoporodowym 

11. sprawować opiekę psychologiczną nad pacjentką po stracie 

ciąży, matką małoletnią i w innych sytuacjach szczególnych w 

położnictwie 

 

 



 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania 

zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania 

wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8.przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 

9.dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
 

 

 

………………………………………………         

                                                       ……………………………………………………. 

                  podpis studenta          
                     podpis opiekuna praktyki 
 

 

Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę ……………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Ginekologia i opieka ginekologiczna 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin……………… 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1. przygotowywać kobietę i jej partnera do funkcji prokreacyjnej 

i do rodzicielstwa oraz prowadzić edukację w zakresie 

właściwych zachowań prekoncepcyjnych 

2.prowadzić działania edukacyjne w zakresie naturalnych metod 

regulacji poczęć oraz w zakresie środków antykoncepcyjnych 

3.sprawować opiekę ginekologiczną nad kobietą w różnych 

okresach jej życia i różnym stanie zdrowia 

4.planować i sprawować opiekę nad kobietą i jej partnerem w 

okresie prekoncepcyjnym i w przypadku wystąpienia problemu 

niepłodności 

5.planować i sprawować opiekę nad pacjentami 

doświadczającymi niepowodzeń w prokreacji i nad rodziną 

obciążoną chorobami genetycznymi 

6.rozpoznawać choroby gruczołu piersiowego oraz edukować 

pacjentkę w zakresie samobadania i samoobserwacji  

7. rozpoznawać wczesne objawy chorób nowotworowych i stany 

przednowotworowe narządów płciowych 

8.rozpoznawać zaburzenia statyki narządu rodnego oraz 

uczestniczyć w leczeniu i profilaktyce nietrzymania moczu 

9. rozpoznawać zaburzenia i patologie seksualne 

10.przygotowywać pacjentkę do zabiegów operacyjnych 

ginekologicznych przeprowadzanych z zastosowaniem różnych 

technik oraz planować opiekę po takich zabiegach, 

przygotowując do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach 

domowych, we współpracy z rodziną pacjentki 

 

 



 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania 

zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania 

wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8.przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 

9.dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
 

 

 

………………………………………………         

                                                       ……………………………………………………. 

                  podpis studenta          
                     podpis opiekuna praktyki 
 

 

Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę ……………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk 

 

 



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Neonatologia i opieka neonatologiczna 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin……………… 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1.planować i sprawować specjalistyczną opiekę nad 

noworodkiem w zależności od jego dojrzałości, masy 

urodzeniowej ciała i stanu klinicznego w warunkach szpitalnych 

i poza szpitalnych 

2. dokonywać oceny stanu noworodka i uczestniczyć w 

badaniach diagnostycznych noworodka 

3.oceniać wydolność opiekuńczą rodziców noworodka 

zdrowego, chorego i z wadami rozwojowymi oraz podejmować 

wobec rodziców noworodka działania edukacyjne promujące 

zdrowie, przygotowując ich do opieki nad dzieckiem w domu 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8.przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 

9.dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 



 

 

 

………………………………………………         

                                                       ……………………………………………………. 

                  podpis studenta          
                     podpis opiekuna praktyki 
 

 

Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę ……………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin……………… 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1. podjąć działania profilaktyczne podejmowane wobec osób w 

wieku rozwojowym z uwzględnieniem noworodków i niemowląt 

2.wdrożyć metody diagnostyczne i terapeutyczne chorób wieku 

rozwojowego 

3.wdrażać zasady racjonalnego żywienia dziecka i dokonać 

oceny zaburzeń w odżywianiu 

4. wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową 

5.wdrażać konieczne postępowanie w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia 

6. uczestniczyć w farmakoterapii i leczeniu bólu 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8.przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 

9.dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 



 

 

 

………………………………………………         

                                                       ……………………………………………………. 

                  podpis studenta          
                     podpis opiekuna praktyki 
 

 

Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

zaliczam / nie zaliczam* praktykę zawodową na ocenę ……………….. 

 

 

 

………………………………...                                          …………………………………….. 
          data i podpis opiekuna praktyki               data i podpis koordynatora praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Choroby wewnętrzne 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin……………… 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1.rozpoznawać problemy zdrowotne i planować opiekę nad 

pacjentem w przebiegu najczęściej występujących chorób 

wewnętrznych 

2.rozpoznawać wskazania do wykonania badań diagnostycznych 

i wystawiać skierowanie na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych oraz wykonywać badani elektrokardiograficzne 

i rozpoznawać zaburzenia zagrażające życiu 

3.przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 

leczniczych w porozumieniu z lekarzem albo na jego zlecenie 

4.planować opiekę nad pacjentem w przebiegu chorób 

chirurgicznych, rozpoznawać wczesne i późne powikłania po 

zabiegach operacyjnych i zapobiegać im oraz pielęgnować 

pacjenta z przetoką jelitową 

5. przygotowywać pacjentkę do znieczulenia i monitorować jej 

stan w trakcie znieczulenia 

6. uczestniczyć w farmakoterapii i leczeniu bólu 

 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania 

zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania 

wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8.przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 

9.dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
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                  podpis studenta          
                     podpis opiekuna praktyki 
 

 

Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 
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KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Chirurgia 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin……………… 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1.planować opiekę nad pacjentem w przebiegu chorób 

chirurgicznych, rozpoznawać wczesne i późne powikłania po 

zabiegach operacyjnych i zapobiegać im oraz pielęgnować 

pacjenta z przetoką jelitową 

2. prowadzić intensywną opiekę pooperacyjną 

3.przygotowywać zapisy form recepturowych substancji 

leczniczych w porozumieniu z lekarzem albo na jego zlecenie 

4.planować opiekę nad pacjentem w przebiegu chorób 

chirurgicznych, rozpoznawać wczesne i późne powikłania po 

zabiegach operacyjnych i zapobiegać im oraz pielęgnować 

pacjenta z przetoką jelitową 

5. przygotowywać pacjentkę do znieczulenia i monitorować jej 

stan w trakcie znieczulenia 

6. uczestniczyć w farmakoterapii i leczeniu bólu 

 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania 

zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania 

wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8.przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 

9.dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
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                  podpis studenta          
                     podpis opiekuna praktyki 
 

 

Opinia o studencie: …………………………………………………………………………… 
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KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Psychiatria 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin……………… 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1.rozpoznawać problemy pacjenta z najczęściej występującymi 

zaburzeniami psychicznymi, określać cel działania medycznego i 

planować interwencje terapeutyczne 

2.prowadzić rozmowę terapeutyczną 

 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8.przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 

9.dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
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KARTA PRZEBIEGU PRAKTYKI*: Anestezjologia i stany zagrożenia życia 

Miejsce realizacji praktyki: ………………………………………………………………….. 

Ilość godzin…………….. 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  I. w zakresie umiejętności student: 

1.wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową 

2.wdrażać konieczne postępowanie w sytuacji zagrożenia 

zdrowia lub życia 

3.przygotowywać pacjentkę do znieczulenia i monitorować jej 

stan w trakcie znieczulenia  

4.uczestniczyć w farmakoterapii i leczeniu bólu 

DATA GODZINY KRÓTKI OPIS CZYNNOŚCI 

  II. w zakresie kompetencji społecznych student: 

1.jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, 

2.jest gotów do poszanowania godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, 

3.jest gotów do okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, 

4.jest gotów do okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego 

rodziną, 

5.jest gotów do przestrzegania praw pacjenta, 

6.jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem, 

7.jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe, 

8.przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 

9.dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
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