Praktyka wakacyjna po 1. roku studiów
kierunek lekarski jednolite studia magisterskie
OPIEKA NAD CHORYM

Program i dziennik praktyk

……………………………….
Pieczęć Wydziału

...…………………………….
Numer albumu

….………………………………...
Podpis Kierownika Kierunku
lub Pełnomocnika
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………………………………...
Imię i nazwisko studenta

Podczas praktyki wakacyjnej po 1. Roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim każdy student ma obowiązek:
1. Zapoznać się z organizacją i specyfiką pracy w oddziale.
2. Zapoznać się z podstawowymi procedurami w zakresie opieki pielęgniarskiej i podstawowej opieki medycznej (m. in. prowadzenie
dokumentacji pielęgniarskiej związanej z przyjęciem, pobytem, wypisem lub zgonem pacjenta, prowadzenie ewidencji chorych,
historii pielęgnowania pacjenta itp.).
3. Udziału w codziennym raporcie pielęgniarskim (informacje dotyczące pacjentów po nocnym dyżurze, pacjentów nowo przyjętych
itp.).
4. Udziału w obchodzie lekarskim.
5. Prezentacji podstawowych parametrów życiowych pacjenta podczas obchodu lekarskiego (m. in. parametry ciśnienia, tętna,
temperatury, diurezy, wypróżnienia, parametry i cechy wydzielin tj, rodzaju i ilości płynów np. z drenów itp.).
6. Przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki.
7. Zapoznania z receptariuszem szpitala.
8. Udziału w realizacji zleceń lekarskich – zapoznanie się z indywidualną kartą zaleceń, podawanie leków, itp.
9. Udziału w przygotowaniu leków do podania (np. wlewy dożylne).
10. Udziału w czynnościach pielęgnacyjnych pacjenta.
11. Udziału w prowadzonych szkoleniach edukacyjnych i profilaktycznych pacjentów przez personel pielęgniarski.
12. Udziału w karmieniu chorych i zapoznanie się z żywieniem i dietą pacjentów.
13. Udziału w przygotowaniu pacjenta do zabiegu/operacji planowej lub ze wskazań życiowych.
14. Udziału w obserwacji pacjenta po zabiegu/operacji lub po badaniach diagnostycznych inwazyjnych/nieinwazyjnych.
16. Podziału w prowadzonych w oddziale szkoleniach edukacyjnych.
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15. Poznania zasad prowadzenia profilaktyki przeciwodleżynowej oraz zasady pielęgnowania leczenia odleżyn.

Zna zasady/wykonuje pomiar i
monitorowanie
Pobiera/zabezpiecza materiału do
badań diagnostycznych

Zna zasady i wykonuje wkłucia i
iniekcje

Jako
obserwator

Punkty (0-2pkt)
0 pkt. – brak lub niepoprawnie
wykonana umiejętność
1 pkt. – umiejętność
wymagająca asysty/nadzoru
2 pkt. – umiejętność wykonana
w stopniu satysfakcjonującym

Uwagi

Np. higiena i dezynfekcja rąk
Np. mycie rąk do zabiegów/operacji tzw. „mycie
chirurgiczne”
Ciśnienia
Tętna
Temperatury
Krew
Mocz
Płyn
Wymazy
Podskórne
Podanie insuliny: sposób korzystania z pena, pompy
insulinowej
Domięśniowe
Dożylne
Do dużych naczyń żylnych/centralnych

Zakłada wkłucie obwodowe
Założenie i zabezpieczenie igły typu venflon
Przygotowanie leków do podania iv
Podanie leku/płynu w dożylnym wlewie kroplowym
Cewnikowanie pęcherza moczowego
Założenie sondy do żołądka
Lewatywa/Wlew doodbytniczy
Karmienie
Mycie
Pielęgnacja chorego i ciężko chorego
pacjenta
Ułożenie
Słanie łóżka
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Stosuje się do zasad aseptyki
i antyseptyki

W asyście/
pod
nadzorem

Umiejętności

Samodzielny

Obowiązkowy udział
w zabiegach/czynnościach

Punkty
(0-2pkt)

Jako
obserwator

W asyście/
pod
nadzorem

Umiejętności

Samodzielny

Obowiązkowy udział
w zabiegach/czynnościach

Uwagi

Przygotowanie pacjenta i udział w badaniach diagnostycznych
Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacji
Przetaczania preparatów krwiopochodnych***
Drenażu jamy opłucnowej***
Bierze udział podczas
Nakłucia lędźwiowego***
Inne
Zaopatruje prostą ranę
Zmienia opatrunek
Zaopatruje krwawienie zewnętrzne
Zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny
Zakłada/Asystuje opatrunek/unieruchomienie
Zna zasady pielęgnacji odleżynę***
Zakłada opatrunek odpowiedni dla odleżynę lub asystuje podczas ww. czynności***
Suma punktów

***dopuszcza się brak wykonania ww. procedury w zależności od oddziału w jakim odbywana jest praktyka
*oceny dokonuje kierownik/opiekun praktyki w oddziale, w którym realizowana jest praktyka

………….………………………………………………………….
(Pieczątka jednostki/oddziału, w której student odbywał praktykę)
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.…………………………………………………...
(Podpis i pieczątka kierownika/opiekuna praktyki)

Punkty 0-1 pkt
0 pkt. – student postępuje i zachowuje się nieprofesjonalnie
1 pkt. – student postępuje i zachowuje się profesjonalnie w stopniu satysfakcjonującym

Uwagi

Wygląd zewnętrzny (np. identyfikator, czysty, wyprasowany fartuch)
Punktualność
Motywacja i zaangażowanie
Przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki
Rzetelność wykonywanych poleceń i czynności
Umiejętność wykorzystywania i znajomości terminologii medycznej
Umiejętność wykorzystywania wiedzy medycznej
Umiejętność prezentacji i dyskusji przypadków
Umiejętność komunikacji z pacjentem
Umiejętność komunikacji z personelem
Umiejętność planowania pracy
Empatia
Przestrzeganie zasad etyki
Ocena postępów w wykonywaniu zadań
Potencjał rozwoju zawodowego i naukowego
Suma punktów

*Oceny studenta dokonuje kierownik praktyki w oddziale, w którym realizowana jest praktyka

……………………………………………………………………….
(Pieczątka jednostki/oddziału, w której student odbywał praktykę)

………………..………………………………………
(Podpis i pieczątka kierownika/opiekuna praktyki)
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Opinia opiekuna/kierownika praktyki

