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Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Medyczny 

Kierunek Lekarski 

 

Nazwa przedmiotu PRAKTYKA WAKACYJNA – OPIEKA NAD 

CHORYM 

Kod przedmiotu WL_PRAKTYKA01 

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Status przedmiotu  Obligatoryjny 

Rok i semestr realizacji przedmiotu  2  

Forma zajęć i godziny kontaktowe 

dla każdej formy zajęć 

Wykład Ćwiczenia Seminaria 

 120 godz.  

Łącznie 120 godz. 

Wymagania wstępne  Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka na 

poziomie nauczania programowego szkoły średniej i I 

roku kierunku lekarskiego 

Założenia i cele przedmiotu   zapoznanie się z systemem organizacyjnym 

szpitala, 

 zaznajomienie studenta z pracą pielęgniarki i jej 

rolą w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, 

 zdobycie umiejętności wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjnych (m.in. mierzenia temperatury, 

tętna, ciśnienia tętniczego krwi, liczby oddechów, 

toalety chorego, karmienia chorych, 

przygotowania leków do podania chorym, 

przygotowania do zabiegów diagnostycznych i 

terapeutycznych), 

 zapoznanie się z zasadami wykonywania 

wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych oraz 

przygotowania wlewu dożylnego 

Efekty kształcenia: 

 

 

 

 

 

 

Wiedza: 

EK1-  rozumie funkcjonowanie 

instytucji medycznych oraz 

społeczną rolę lekarza 

EK2 –  zna regulacje prawne 

dotyczące udzielania świadczeń 

zdrowotnych, praw pacjenta, 

podstaw wykonywania zawodu 

lekarza i funkcjonowania 

samorządu lekarskiego 

EK3 - zna podstawy teoretyczne i 

praktyczne diagnostyki 

laboratoryjnej 

Odniesienie do efektów kształcenia określonych w 

załączniku nr 1 Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w 

sprawie standardów kształcenia dla kierunków 

studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. Nr 0, 

poz. 631) 
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EK4 -  zna podstawy dezynfekcji, 

sterylizacji i postępowania 

aseptycznego 

EK5 - zna zasady pracy w grupie 

 

EK6 -  rozumie znaczenie 

komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej w procesie 

komunikowania się z pacjentami 

oraz pojęcie zaufania w interakcji z 

pacjentem 

 

Umiejętności: 

EK7 -  uwzględnia w procesie 

postępowania terapeutycznego 

subiektywne potrzeby i oczekiwania 

pacjenta wynikające z 

uwarunkowań społeczno-

kulturowych 

EK8 - przestrzega wzorców 

etycznych w działaniach 

zawodowych 

EK9 - wykonuje podstawowe 

procedury i zabiegi lekarskie, w 

tym: a) pomiar temperatury ciała, 

pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar 

ciśnienia tętniczego, b) 

monitorowanie parametrów 

życiowych przy pomocy 

kardiomonitora, pulsoksymetrię, c) 

badanie spirometryczne, leczenie 

tlenem, wentylację wspomaganą i 

zastępczą, d) wprowadzenie rurki 

ustno-gardłowej, e)  wstrzyknięcia 

dożylne, domięśniowe i podskórne, 

kaniulację żył obwodowych, 

pobieranie obwodowej krwi żylnej, 

pobieranie posiewów krwi, 

pobieranie krwi tętniczej, pobieranie 

arterializowanej krwi 

włośniczkowej, f) pobieranie 

wymazów z nosa, gardła i skóry, 

nakłucie jamy opłucnowej, g)  

cewnikowanie pęcherza moczowego 

u kobiet i mężczyzn, 

zgłębnikowanie żołądka, płukanie 

żołądka, enemę, h)  standardowy 

elektrokardiogram spoczynkowy 

wraz z interpretacją, kardiowersję 

elektryczną i defibrylację serca, i) 

C.W19 
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proste testy paskowe i pomiar 

stężenia glukozy we krwi; 

EK10 - stosuje się do zasad aseptyki 

i antyseptyki 

 

Kompetencje społeczne 

EK11 -  potrafi nawiązać i utrzymać 

głęboki i pełen szacunku kontakt z 

chorym 

 

 

F.U3 

 

 

 

 

 

 

 

Opis treści przedmiotu: 

1. Zapoznanie się z systemem organizacyjnym szpitala 

2. Zaznajomienie z rolą pielęgniarki w procesie leczenia chorego 

3. Zaznajomienie z zasadami świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków 

publicznych 

4. Zaznajomienie z obowiązkami i prawami pacjenta oraz obowiązkami i prawami róznych 

grup personelu medycznego 

5. Zapoznanie się z zasadami wykonywania wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych oraz 

przygotowania wlewu dożylnego; wykonywanie wstrzyknięć podskórnych i 

domięśniowych  

6. Zdobycie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych (np. mierzenia 

temperatury, tętna, ciśnienia krwi, liczby oddechów, toalety chorego, karmienia chorych, 

przygotowania leków do podania chorym) 

7. Zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów medycznych 

Metody dydaktyczne Dyskusja, zajęcia praktyczne, analiza literatury 

Pomoce dydaktyczne Pomieszczenia i wyposażenie oddziału 

szpitalnego/przychodni 

Język wykładowy Polski 

Punkty ECTS  4 ECTS 

Rodzaj i nakład pracy studenta 120 godzin zajęć praktycznych 

Literatura podstawowa Ślusarska B.: Podstawy pielęgniarstwa. PZWL, 

Warszawa 2004 

Literatura uzupełniająca Kędziora-Kornatowska K., Krajewska-Kułak 

E., Muszlik M.: Repetytorium z pielęgniarstwa. PZWL 

Warszawa 2010. 
Metody oraz sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

 

EK1 – EK11: Obserwacja poprawności 

wykonywanych zadań, zachowań i formułowanych 

przez studentów opinii podczas zajęć 

Warunki zaliczania  1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest udział w 

zajęciach.  

2. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w 

innym terminie lub, o ile to niemożliwe ze względów 

organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w terminie 

określonych przez prowadzącego. 

Koordynator przedmiotu Lokalny 

Prowadzący zajęcia Lokalny  

Miejsce realizacji przedmiotu Zależnie od decyzji studenta 

 

https://pzwl.pl/autor/Kornelia-Kedziora-Kornatowska,a,2025704
https://pzwl.pl/autor/Prof.-dr-hab.-n.-med.-Elzbieta-Krajewska-Kulak,a,1067089

