Praktyka wakacyjna po 2. roku studiów
kierunek lekarski jednolite studia magisterskie
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (MEDYCYNA RODZINNA)
POMOC DORAŹNA

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 2. Roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim każdy student ma obowiązek:
Praktyka w zakresie lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny):
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
Praktyka w zakresie pomocy doraźnej:
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

7. Zapoznanie się z techniką desmurgii
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6. Zdobycie umiejętności postępowania w stanach zagrożenia życia i udzielania pierwszej pomocy

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

Jako
obserwator

W asyście/
pod
nadzorem

Praktyka w zakresie lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny):

Samodzielny

Zakres czynności/efekty kształcenia
Umiejętności

Obowiązkowy udział
w zabiegach/czynnościach

Uwagi

Zna strukturę poradni; czynności administracyjne związane obsługą chorych (rejestracja,
wypisywanie skierowań, recept, zaświadczeń, zwolnień i innych prac wchodzących w zakres
czynności lekarskich
Zna zakres działania w/w poradni.
Zna zasady współpracy w/w poradni ze specjalistycznymi jednostkami służby zdrowia (szpitale,
poradnie specjalistyczne).
Asystuje i pomaga przy badaniu chorych, wizytach domowych.
Pomaga w wykonywaniu innych czynności lekarsko - pielęgniarskich wykonywanych w
placówce.
Wykonuje zabiegi pielęgniarskie, udziela pierwszej pomocy nagłych przypadkach.
Suma punktów

*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

Zakres czynności/efekty kształcenia
Umiejętności
Praktyka w zakresie pomocy doraźnej:

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

Uwagi

przyjmuje pacjentów od Zespołów Ratownictwa
Medycznego,
Zapoznaje się z organizacją pracy i strukturą Szpitalnego prowadzi dokumentację medyczną,
Oddziału Ratunkowego:
przekazuje pacjentów do innych oddziałów szpitalnych,
wypisuje chorych
poznaje obszary Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Poznaje aparaturę i sprzęt medyczny wykorzystywany w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Asystuje przy badaniu wstępnym prowadzonym przez lekarza Oddziału Ratunkowego oraz w badaniach
diagnostycznych.
Asystuje w trakcie wykonywania czynności resuscytacyjnych u chorych w stanach nagłego zagrożenia życia
pochodzenia internistycznego i chirurgicznego.
Asystuje w trakcie zabiegów i procedur wykonywanych u pacjentów chirurgicznych.
Asystuje przy transporcie chorych na badania diagnostyczne.
W czasie praktyki student obowiązany jest odbyć jeden dyżur w godzinach 15.00 – 21.00.
Suma punktów

*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

