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Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Medyczny 

Kierunek Lekarski 

 

Nazwa przedmiotu PRAKTYKA WAKACYJNA – LECZNICTWO 

OTWARTE (LEKARZ RODZINNY), POMOC 

DORAŹNA 

Kod przedmiotu WL_PRAKTYKA02 

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Status przedmiotu  Obligatoryjny 

Rok i semestr realizacji przedmiotu  4 

Forma zajęć i godziny kontaktowe dla 

każdej formy zajęć 

Wykład Ćwiczenia Seminaria 

 120 godz.  

Łącznie 120 godz. 

Wymagania wstępne  Wiedza z zakresu I i II roku kierunku lekarskiego 

Założenia i cele przedmiotu  Lecznictwo otwarte: zapoznanie się z systemem 

organizacyjnym lecznictwa otwartego, poziomami 

referencji, zasadami udzielania świadczeń, sposobem 

realizacji usług medycznych, zasad współpracy z 

pozostałymi podmiotami systemu opieki zdrowotnej. 

Pomoc doraźna: zapoznanie z organizacją Państwowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zasadami udzielania 

pomocy doraźnej, rodzajami Zespołów Ratownictwa 

Medycznego oraz zakresem ich kompetencji, zasadami 

postępowania w sytuacjach klęsk żywiołowych, zdarzeń 

masowych i katastrof, systemami segregacji rannych i 

porażonych. 

Efekty kształcenia: 

 

 

 

 

 

 

Wiedza: 

EK1 - rozumie funkcjonowanie 

instytucji medycznych oraz społeczną 

rolę lekarza 

EK2 - zna uwarunkowania 

środowiskowe i epidemiologiczne 

najczęstszych chorób 

EK3 - zna i rozumie przyczyny, 

objawy, zasady diagnozowania i 

postępowania terapeutycznego w 

najczęstszych chorobach i 

specyficznych problemach w praktyce 

lekarza rodzinnego 

EK4 - zna zasady funkcjonowania 

zintegrowanego systemu państwowego 

ratownictwa medycznego 

EK5 - zna obowiązki prawne lekarza w 

zakresie stwierdzenia zgonu 

Umiejętności: 

EK6 – dostrzega oznaki zachowań 

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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antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych 

i właściwie na nie reaguje 

EK7 – przeprowadza wywiad lekarski z 

pacjentem dorosłym 

EK8 - przeprowadza wywiad lekarski z 

dzieckiem i jego rodziną 

EK9 - przeprowadza pełne i 

ukierunkowane badanie fizykalne 

pacjenta dorosłego 

EK10 - przeprowadza badanie 

fizykalne dziecka w każdym wieku 

EK11 - stosuje się do zasad aseptyki i 

antyseptyki 

EK12 - zakłada wkłucie obwodowe 

Kompetencje społeczne 

EK13 -  potrafi nawiązać i utrzymać 

głęboki i pełen szacunku kontakt z 

chorym 

 

 

E.U1 

 

E.U2 

 

E.U3 

 

 

E.U4 

 

F.U3 

 

F.U5 

Opis treści przedmiotu: 

Lecznictwo otwarte 

1. zaznajomienie się z zakresem prac przychodni (ośrodka), 

2. zapoznanie się z tokiem rejestrowania chorych, rodzajami dokumentacji, sposobem jej 

prowadzenia oraz systemem prowadzenia kartotek w przychodni lub ośrodku, 

3. zaznajomienie się z zasadami wydawania zwolnień chorobowych, zaświadczeń lekarskich, 

skierowań do badań specjalistycznych oraz sposobami ich wypełniania, 

4. asysta lekarzowi przyjmującemu pacjentów w przychodni oraz w wizytach domowych, 

5. wypisywanie pod kontrolą lekarza wszelkiego rodzaju zaświadczeń, np. o czasowej niezdolności 

do pracy, skierowań itp., 

6. uczestniczenie w pracach profilaktycznych, 

7. zapoznanie się z metodami prowadzenia oświaty sanitarnej, 

8. zapoznanie się z właściwą interpretacją wyników podstawowych badań laboratoryjnych 

Pomoc doraźna 

1. zapoznanie się z zakresem czynności oddziału pomocy doraźnej (np.: prowadzeniem 

dokumentacji, orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy, kierowaniem chorych do szpitala, 

świadczeniem usług transportowych, organizowaniem akcji ratunkowej w masowych zatruciach, 

zachorowaniach, wypadkach, klęskach żywiołowych itp.), 

2. asystowanie lekarzowi przy udzielaniu pomocy chorym oraz przy badaniu chorych w czasie wizyt, 

ustalanie rozpoznania, sposobu leczenia i postępowania (doraźne podanie leków, zalecenie wizyty 

u lekarza pierwszego kontaktu, przewiezienie do izby przyjęć szpitala), 

3. wypisywanie pod nadzorem lekarza recept i wszelkiego rodzaju zaświadczeń, skierowań itp., 

4. zapoznanie się ze sposobem prowadzenia dokumentacji medycznej przez pracowników oddziału 

pomocy doraźnej, 

5. udział w charakterze sanitariusza w wyjazdach karetki reanimacyjnej, wypadkowej, pediatrycznej 

lub wykonywanie tych samych czynności na szpitalnych oddziałach ratunkowych, 

6. zdobycie umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia i udzielania pierwszej pomocy, 

7. zapoznanie się z techniką desmurgii. 

Metody dydaktyczne Dyskusja, zajęcia praktyczne, analiza literatury 

Pomoce dydaktyczne Pomieszczenia i wyposażenie przychodni i oddziału 

pomocy doraźnej 

Język wykładowy Polski 

Punkty ECTS  4 ECTS 

Rodzaj i nakład pracy studenta 120 godzin zajęć praktycznych 

Literatura podstawowa 1. Bożydar Latkowski B., Lukas W., Godycki-Ćwirko M.: 

Medycyna rodzinna. PZWL, Warszawa 2017.  

https://www.medbook.com.pl/autor/pokaz/id/620/autor/bozydar-latkowski
https://www.medbook.com.pl/ksiazka/wydawnictwo/id/24/wydawnictwo/pzwl
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2. Wyatt J.P., Illingworth R.N., Clancy M.J., Munro P., 

Robertson C.E.: Podręcznik doraźnej pomocy 

medycznej. PZWL, Warszawa 2003 

Literatura uzupełniająca 1. Lwow F., Milewicz A.: Promocja zdrowia - podręcznik 

dla studentów i lekarzy rodzinnych. Urban&Partner, 

Wrocław 2004 

Metody oraz sposoby weryfikacji 

efektów kształcenia 

 

EK1 – EK13: 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://bonito.pl/autor/wyatt+jonathan+p/0
https://bonito.pl/autor/illingworth+robin+n/0
https://bonito.pl/autor/clancy+michael+j/0
https://bonito.pl/autor/munro+phil/0
https://bonito.pl/autor/robertson+colin+e/0

