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KARTA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH: podstawy opieki położniczej 

 

 Wykaz umiejętności pielęgniarskich Data Ocena Podpis 

opiekuna 
C.U01. Posługuje się właściwym nazewnictwem z zakresu opieki 

położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej oraz 

interpretować podstawowe pojęcia z zakresu praktyki 

zawodowej położnej 

   

C.U02.  Gromadzi 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 

   

C.U03. Prowadzi dokumentację medyczną i posługiwać się nią    
C.U04. Przygotowuje 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 

   

C.U05. Prowadzi, dokumentować i oceniać bilans płynów pacjenta    
C.U06.  Wykonuje pulsoksymetrię, pomiary podstawowych 

parametrów życiowych, pomiary antropometryczne, w tym 

noworodka po porodzie i gazometrię, w tym z krwi 

pępowinowej 

   

C.U07.  Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i 

bakteriologicznych oraz asystować lekarzowi przy 

badaniach diagnostycznych stosowanych w położnictwie, 

neonatologii i ginekologii 

   

C.U08. Pobiera wymaz do oceny biocenozy z pochwy i szyjki 

macicy oraz wymaz cytoonkologiczny, a także 

zabezpieczać pobrany materiał 

   

C.U09.  Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał 

ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu 

we krwi, a także inne testy paskowe 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

miejsce odbywania zajęć praktycznych pieczęć placówki  

 



C.U10. Wykonuje badania przesiewowe noworodka    
C.U11. Wykonuje badanie piersi i oceniać gruczoł piersiowy    
C.U12.  Przechowuje i przygotowywać leki zgodnie z 

obowiązującymi standardami, podawać pacjentom leki 

różnymi drogami oraz obliczać dawki leków  

i modyfikować dawki insuliny 

   

C.U13. Wykonuje szczepienia przeciwko grypie, WZW i HPV    
C.U14.  Zakłada i usuwać cewnik z żył obwodowych, wykonywać 

kroplowe wlewy dożylne oraz monitorować i pielęgnować 

miejsce wkłucia obwodowego 

   

C.U15. Zakłada cewnik do pęcherza moczowego i usuwać go oraz 

monitorować diurezę 
   

C.U16. Wykonuje zabiegi doodbytnicze    
C.U17. Zakłada zgłębnik do żołądka, monitorować i usuwać ten 

zgłębnik, w tym  

u noworodka i niemowlęcia 

   

C.U18. Wykorzystuje dostępne metody karmienia pacjenta, w tym 

noworodka i niemowlęcia 
   

C.U19. Wykonuje zabiegi higieniczne, pielęgnować skórę i jej 

wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków 

farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym 

stosować kąpiele lecznicze 

   

C.U20. Dobiera metody, techniki i środki pielęgnacji ran na 

podstawie ich klasyfikacji oraz oceniać ryzyko rozwoju 

odleżyn, a także stosować działania profilaktyczne 

   

C.U21. Przemieszcza i pozycjonuje pacjenta z wykorzystaniem 

różnych technik i metod, wykonywać ćwiczenia czynne i 

bierne oraz gimnastykę oddechową, drenaż ułożeniowy, 

inhalację i odśluzowywanie dróg oddechowych 

   

C.U22. Stosuje zabiegi przeciwzapalne    
C.U23. Stosuje zasady aseptyki i antyseptyki oraz planować i 

wdrażać postępowanie w przypadku ekspozycji na 

zakażenie 

   

 

 

 

OCENA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH STUDENTA 

 

 Wykaz umiejętności pielęgniarskich 

student jest gotów do: 

Zaliczenie Podpis 

opiekuna 
KS1.  kierowania się dobrem pacjenta   
KS2. poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece   
KS3. okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i 

kulturowych 
  

KS4. okazywania empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną   
KS5. przestrzega praw pacjenta   
KS7. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności 

zawodowe 
  

KS10. dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 
  

 

 

 

 



 

 

Zaliczenie kompetencji społecznych studenta  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

Ocena umiejętności praktycznych 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

                                       ……………………………… 
                                                                                                                                                               Podpis opiekuna zajęć praktycznych 

 

 

 

 


