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RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI WAKACYJNEJ  

 

DLA STUDENTÓW I ROKU  

kierunku lekarsko - dentystycznego 

 
Po I roku studiów studenta obowiązuje: 

I.  Odbycie praktyki w zakresie organizacji ochrony zdrowia w klinikach państwowych 

Szpitali Klinicznych lub oddziałach szpitalnych Zespołów Opieki Zdrowotnej. 

Kierownik Kliniki /Ordynator/ lub wyznaczony przez niego opiekun, ustala szczegółowy 

zakres obowiązków i harmonogram praktyki oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta.  

Opiekunem praktyki studenckiej powinna być pielęgniarka o odpowiednim przygotowaniu 

zawodowym i ogólnym.  

Nieobecność studenta w pracy może być usprawiedliwiona jedynie formalnym zwolnieniem 

lekarskim. Choroba dłuższa niż tydzień powoduje konieczność przedłużenia praktyki o odpowiedni 

okres.  

W miarę możliwości student pod nadzorem opiekuna powinien wykonywać wszystkie 

czynności pielęgnacyjne, pracując w systemie zmianowym obowiązującym w oddziale.  

Studenta obowiązuje prowadzenie karty praktyk.  

Odbycie praktyki potwierdza opiekun, a praktykę zalicza Kierownik Kliniki lub Ordynator 

Oddziału poprzez umieszczenie wpisu w karcie praktyk.  

 

CELEM PRAKTYKI  jest zdobycie orientacji w zakresie organizacji ochrony zdrowia, struktury 

organizacyjnej szpitala, zaznajomienie studenta z rolą pielęgniarki w procesie pielęgnowania i 

leczenia chorego, zdobycie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych 

Zakres czynności  Efekt 

kształcenia  

(Rozp. 

MNiSW z dn. 

9 maja 2012)  

Sposoby 

weryfikacji efektu 

kształcenia 

Kryterium 

zaliczenia 

Orientacja w zakresie organizacji ochrony 

zdrowia, struktury organizacyjnej szpitala,  

Poznanie roli  pielęgniarki w procesie 

pielęgnowania i leczenia chorego 

G.W8.  

D.U10 
Aktywny udział w pracy oddziału 

potwierdzony przez opiekuna praktyk  

Wykonywanie podstawowych zabiegów 

pielęgnacyjnych / mierzenie temperatury, tętna, 

ciśnienia krwi, liczby oddechów, technika słania 

łóżek i zmiana pościeli, toaleta chorego, obsługa 

sanitarna, karmienie chorych, przygotowanie 

leków do podania chorym/  

E.U20. 

D.U1. 

D.U12. 

Obserwacja 

wykonania każdego 

zabiegu   przez 

opiekuna praktyki    

Wykonanie 

potwierdzone 

przez opiekuna 

praktyk  

wykonywanie wstrzyknięć podskórnych i 

domięśniowych oraz przygotowanie kroplówki 

dożylnej. 

E.U20. Obserwacja 

wykonania każdego 

zabiegu   przez 

opiekuna praktyki    

Wykonanie 

potwierdzone 

przez opiekuna 

praktyk  



 

 

Czas trwania praktyki: 2 tygodnie (60 godzin; liczba punktów ECTS -2). 

II.  Odbycie praktyki lekarskiej na chirurgii ogólnej, internie lub na chirurgii szczękowo-

twarzowej. 

 

 CELEM  PRAKTYKI   

 
jest zapoznanie się z organizacją pracy kliniki /oddziału/ i bloku operacyjnego, obowiązkami lekarza  

w zakresie opieki nad pacjentem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej.  

  

Czas trwania praktyki: 2 tygodnie (60 godzin; liczba punktów ECTS - 2). 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PRAKTYKI  

1/ z zakresu chorób wewnętrznych   

Zakres czynności  Efekt 

kształcenia  

(Rozp. 

MNiSW z dn. 

9 maja 2012)  

Sposoby 

weryfikacji 

efektu 

kształcenia 

Kryterium 

zaliczenia 

organizacji kliniki chorób wewnętrznych 

(oddziału) i powiązaniu organizacyjnym z 

lecznictwem otwartym, poznanie dokumentacji 

medycznej  

 G.W7., 

G.W32. 
Aktywny udział w pracy oddziału 

potwierdzony przez opiekuna 

praktyk  

poznawanie zasad badania podmiotowego i 

przedmiotowego,   rozpoznawania i różnicowania 

podstawowych jednostek chorobowych ze 

szczególnym uwzględnieniem przypadków 

ostrych, 

 E.U1. F.U1. Asysta przy 

wykonywaniu 

czynności    

przez lekarza     

     

 Potwierdzenie 

asysty przez 

opiekuna 

praktyk  

zapoznanie się z zasadami pierwszej pomocy 

(reanimacja),  

 E.U8, 

E.U20. 

poznanie właściwej interpretacji wyników badań 

pracownianych, radiologicznych  

i patomorfologicznych, 

E.U4. 

udział w wizytach lekarskich i wykonywanie 

zabiegów stosowanych w codziennej praktyce 

lekarskiej (wstrzyknięcia dożylne, podłączanie 

kroplówek, cewnikowanie itp.), 

pobieranie materiału do badań diagnostycznych.  

E.U20. Wykonanie 

czynności pod 

opieką  opiekuna 

praktyk  

Wykonanie 

potwierdzone 

przez opiekuna 

praktyk 

 

 

 

 

 



 

2/ z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej lub ogólnej   

Zakres czynności  Efekt 

kształcenia  

(Rozp. 

MNiSW z dn. 

9 maja 2012)  

Sposoby 

weryfikacji 

efektu 

kształcenia 

Kryterium 

zaliczenia 

 poznanie urządzeń i organizacji pracy w 

oddziale oraz w salach operacyjnych  

i opatrunkowych, nauczenie zachowania się w 

sali operacyjnej i przedoperacyjnej 

 B.W13  

G.W7. 
Aktywny udział w pracy oddziału 

potwierdzony przez opiekuna 

praktyk  

szczegółowe poznanie typów narzędzi 

chirurgicznych oraz aparatury używanej w 

oddziale chirurgicznym 

B.W13 Aktywny udział w pracy oddziału 

potwierdzony przez opiekuna 

praktyk 

poznanie wszystkich typów dokumentacji  G.W32. Asysta przy 

wykonywaniu 

czynności    

przez lekarza       

Potwierdzenie 

asysty przez 

opiekuna 

praktyk  

uczestniczenie w podstawowych czynnościach 

diagnostycznych 

E.U20 

E.U4 F.U1. 

F.U6. 

poznanie zasad i sposobów znieczulania 

miejscowego 

F.W6. 

asystowanie podczas zmiany opatrunków a 

następnie osobiste wykonywanie związanych  

z tym czynności, opanowanie techniki 

bandażowania i wykonywania drobnych 

zabiegów (przecięcie ropnia, zdejmowanie 

szwów, klamer, usuwanie drenów itp.). 

F.U9. 

F.U11. 

Asysta lub 

wykonanie 

czynności pod 

opieką  

opiekuna 

praktyk  

Wykonanie 

potwierdzone 

przez opiekuna 

praktyk 

 

W czasie dwutygodniowej praktyki student obowiązany jest odbyć dwa całodobowe dyżury, w czasie 

których towarzyszy lekarzowi we wszystkich czynnościach lekarskich.  

 


