…………………………………..
(pieczęć uczelni)

DZIENNIK PRAKTYK
KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE
studia stacjonarne/niestacjonarne*
cykl kształcenia 2021-2024

Nazwisko i imię studenta:
...............................................................................................................................................
Nr albumu studenta: …………………………………………………….……

Rok akademicki studiów:
I.

……….......................................................................

II.

……………….……………….………………...…………

III.

…………….….…………………………………………...

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2018, poz.1000), ADMINISTRATOREM danych
osobowych jest AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU z siedzibą 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22, reprezentowanym przez:
Dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.

*niepotrzebne skreślić

Moduł praktyk zawodowych śródrocznych i wakacyjnych
– wymiar godzin na cykl kształcenia 2021-2024

Śródroczne

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy

Liczba
godzin
ogółem

Liczba godzin praktyk
w semestrze

Lp. Praktyki zawodowe
I

II

75

25

100

50

50

2. Oddział Ortopedyczno-urazowy

III

3. Oddział Neurologii

50

4. Oddział Chirurgii

30

IV

V

VI

50
30

60

5. Zespół Ratownictwa Medycznego

50

6. Oddział Chorób Wewnętrznych

50

50
50

7. Oddział Kardiologii

50

50

8. Oddział Pediatrii

50

50

Praktyki zawodowe razem

75

75

80

80

100

50

460

Wakacyjne
Liczba
godzin
ogółem

Liczba godzin praktyk
w semestrze

Lp. Praktyki zawodowe
I

II

III

IV

V

VI

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy

128

40

168

2. Zespół Ratownictwa Medycznego

84

84

168

164

164

288

500

3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
Praktyki zawodowe razem

212

str. 2

Kryteria oceny
Kryteria oceniania
5,0 (bardzo dobry) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne - wykazuje znajomość treści kształcenia
na poziomie 93%-100%;
4,5 (dobry plus) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne - wykazuje znajomość treści kształcenia
na poziomie 85%-92%;
4,0 (dobry) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne - wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie
77%-84%;
3,5 (dostateczny plus) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi
niedociągnięciami - wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 69%-76%;
3,0 (dostateczny) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami - wykazuje
znajomość treści kształcenia na poziomie 60%-68%;
2,0 (niedostateczny) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne - wykazuje znajomość treści
kształcenia poniżej 60%.
Kompetencje społeczne (obserwacja studenta podczas pracy w grupach)
5.0 - akceptuje i przyjmuje opinie innych osób, ustosunkowuje się do nich, podejmuje dyskusję, wyciąga poprawne
wnioski.
4,5 - akceptuje i przyjmuje opinie innych osób, ustosunkowuje się do nich, podejmuje próbę dyskusji, stara się wyciągnąć
poprawne wnioski.
4,0 - akceptuje i przyjmuje opinie innych osób, ustosunkowuje się do nich, podejmuje próbę dyskusji, stara się wyciągnąć
wnioski, choć nie są one całkowicie poprawne.
3,5 - akceptuje i przyjmuje opinie innych osób, podejmuje próbę ustosunkowania się do nich.
3.0 – akceptuje i przyjmuje opinie innych osób, lecz nie ustosunkowuje się do nich.
2.0 – nie potrafi ustosunkować się do uwag krytycznych, nie przyjmuje i nie akceptuje opinii innych osób.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć w okresie nieobecności
dokonuje opiekun praktyk.
Wpisów do dziennika praktyk dokonuje opiekun praktyk potwierdzając je pieczątką i podpisem. Na podstawie wpisów w
dzienniku praktyk Koordynator praktyk dokonuje zaliczenia praktyk oraz wpisu do systemu elektronicznego wirtualnego
dziekanatu.
Oryginały wypełnionego dziennika praktyk muszą zostać dostarczone przez studenta do dziekanatu najpóźniej do
końca sesji poprawkowej, odpowiednio dla każdego semestru.

str. 3

SEMESTR I
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA

• Szpitalny Oddział Ratunkowy

75 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna zakresy fizjologiczne podstawowych parametrów życiowych.
W_02 Zna sposoby pomiaru podstawowych parametrów życiowych i skale stosowane w ratownictwie
W_03 Zna sprzęt medyczny i jego przeznaczenie.
W_04 Zna sposoby dokumentowania działań w SOR
Umiejętności
U_01 Potrafi monitorować pacjenta przy użyciu sprzętu dostępnego w SOR w 3 grupach wiekowych.
U_02 Umie ocenić stan pacjenta w zakresie podstawowych parametrów życiowych w 3 grupach wiekowych i
odpowiednich skal stosowanych w ratownictwie
U_03 Potrafi wykonać badanie EKG i ocenić prawidłowość zapisu
Kompetencje społeczne
K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/poszkodowanego i zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz
kulturowych, przestrzega tajemnicy zawodowej
K_02 Potrafi zadecydować o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

______________________
Razem

75 godzin
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Szpitalny Oddział Ratunkowy
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 75

Punkty ECTS: 3

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Pomiar podstawowych parametrów życiowych
2. Ocena podstawowych parametrów życiowych w 3 grupach ratowniczych
3. Wykonanie i ocena prawidłowości zapisu EKG
4. Obsługa sprzętu medycznego w SOR.
5. Wdrażanie procedur postępowania epidemiologicznego
6. Opieka nad pacjentem w Sali Intensywnego Nadzoru
7. Praca w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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SEMESTR II
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA
• Szpitalny Oddział Ratunkowy

25 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna zakresy fizjologiczne podstawowych parametrów życiowych.
W_02 Zna sposoby pomiaru podstawowych parametrów życiowych i skale stosowane w ratownictwie
W_03 Zna sprzęt medyczny i jego przeznaczenie.
W_04 Zna techniki i metody uzyskania dostępu donaczyniowego i doszpikowego.
W_05 Zna sposoby i zasady pobierania materiału do badań laboratoryjnych
W_06 Zna drogi i techniki podawania leków oraz sposoby dokumentowania działań w SOR
Umiejętności
U_01 Potrafi monitorować pacjenta przy użyciu sprzętu dostępnego w SOR w 3 grupach wiekowych.
U_02 Umie ocenić stan pacjenta w zakresie podstawowych parametrów życiowych w 3 grupach wiekowych i
odpowiednich skal stosowanych w ratownictwie
U_03 Potrafi wykonać badanie EKG i ocenić prawidłowość zapisu
U_04 Potrafi uzyskać dostęp donaczyniowy, przygotować zestaw do dostępu doszpikowego wykorzystując sprzęt
dostępny w SOR
U_05 Umie pobrać materiał do badań laboratoryjnych
U_06 Potrafi podać lek wskazaną drogą na zlecenie lekarskie
Kompetencje społeczne
K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/poszkodowanego i zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz
kulturowych, przestrzega tajemnicy zawodowej
K_02 Potrafi zadecydować o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

• Oddział Ortopedyczno-Urazowy

50 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna i rozumie zasady diagnozowania, oceny i monitorowania pacjentów urazowych warunkach szpitalnych. W tym
technik obrazowania.
W_02 Zna i rozumie mechanizmy powstawania urazów oraz ich wpływ na funkcjonowanie człowieka
W_03 Zna i rozumie zasady unieruchamiania i opatrywania urazów kostno-stawowych, oraz stosowania odpowiednich
technik układania i transportowania pacjenta urazowego.
W_04 Zna i rozumie zasady prowadzenia farmakoterapii w tym oceny bólu i analgezji pacjentów urazowych
Umiejętności
U_01 Potrafi wykonać badanie przedmiotowe i podmiotowe oraz ocenę stanu pacjenta urazowego wg. zaleceń ITLS
U_02 Potrafi ocenić ból i zastosować adekwatną farmakoterapię
U_03 Potrafi identyfikować, opatrywać rany i stabilizować urazy kostno-stawowe oraz zastosować odpowiednią pozycję
ułożeniową.
U_04 Potrafi dokonać klasyfikacji ciężkości obrażeń do centrum urazowego, oraz asystować przy badaniach obrazowych.
U_05 Potrafi stosować farmakoterapię i płynoterapię w urazach.
Kompetencje społeczne
K_01 Komunikacji interpersonalnej w grupie zawodowej oraz wśród pacjentów i ich rodzin.
K_02 Empatii i holistycznego podejścia do pacjenta i jego rodziny
K_03 Identyfikowania własnych potrzeb i niedoskonałości oraz dążenia do ciągłego rozwoju.
K_04 Organizowania pracy własnej i zespołowej oraz pełnienia ról społeczno-zawodowych.

_______________
Razem 75 godzin
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Szpitalny Oddział Ratunkowy
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 25

Punkty ECTS: 1

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Uzyskanie dostępu donaczyniowego
2. Pobranie materiału do badań labolatoryjnych
3. Przygotowanie i podaż leków dostępnymi drogami
4. Dokumentowanie prowadzonych działań
5. Opieka nad pacjentem w SOR, monitorowanie parametrów.
6. Praca w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Oddział Ortopedyczno - Urazowy
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 50

Punkty ECTS: 2

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Rozpoznawanie mechanizmów powstawania urazów kostno-stawowych i
rokowania terapeutyczne
2. Farmakoterapia i analgezja w urazach kostno-stawowych
3. Diagnostyka pacjentów urazowych w tym badania obrazowe
4. Unieruchamianie i opatrywanie urazów kostno-stawowych
5. Udział w zespole terapeutycznym traumatologiczno-urazowym
6. Procedury wewnątrzszpitalne inne niż medyczne czynności ratunkowe

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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SEMESTR II
PRAKTYKA WAKACYJNA
• Szpitalny Oddział Ratunkowy

128 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna zestawy medyczne, ich skład i przeznaczenie.
W_02 Zna zasady postępowania z pacjentem w sali reanimacyjnej
W_03 Wie jak przygotować pacjenta do badań obrazowych, zna sposób wykonania badania obrazowego
W_04 Zna sposoby prowadzenia wywiadu medycznego zgonie z obowiązującymi schematami i algorytmami, wie jak
przeprowadzić badanie podmiotowe pacjenta
W_05 Wie jak prowadzić działania ratunkowe po określeniu podstawowych parametrów życiowych.
W_06 Zna zasady nadawania priorytetów leczenia
Umiejętności
U_01 Potrafi przygotować wybrane zestawy medyczne.
U_02 Umie wdrożyć medyczne czynności ratunkowe na pacjencie w sali reanimacyjnej
U_03 Potrafi przygotować pacjenta do badań obrazowych
U_04 Umie zebrać wywiad medyczny wykorzystując dostępne metody, schematy, przeprowadzić badanie przedmiotowe
U_05 Potrafi wdrożyć działania ratunkowe po badaniu przedmiotowym i podmiotowym.
U_06 Umie nadać portret leczenia pacjenta w SOR, prowadzić niezbędną dokumentację medyczną w SOR.
Kompetencje społeczne
K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/poszkodowanego i zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz
kulturowych, przestrzega tajemnicy zawodowej
K_02 Potrafi pracować samodzielnie i zespole oraz podejmować decyzje zachowując zasady etyki.
K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

• Zespół Ratownictwa Medycznego

84 godziny

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 zna i rozumie zasady aseptyki i antyseptyki oraz higieny w procedurach medycznych
W_02 Zna i rozumie zasady diagnozowania, oceny i monitorowania pacjentów w stanach zagrożenia w warunkach
przedszpitalnych w różnych grupach wiekowych
W_03 Zna i rozumie zasady zabezpieczania dróg oddechowych, prowadzenia wentylacji i tlenoterapii w różnych grupach
wiekowych
W_04 Zna i rozumie zasady postępowania z pacjentem urazowym.
Umiejętności
U_01 Potrafi wykonać badanie przedmiotowe i podmiotowe oraz ocenę stanu pacjenta z zastosowaniem schematów
ratowniczych.
U_02 Potrafi monitorować funkcje życiowe z wykorzystaniem dostępnego sprzętu medycznego
U_03 Potrafi udrażniać i zabezpieczać drogi oddechowe, prowadzić wentylację i tlenoterapię.
Kompetencje społeczne
K_01 Komunikacji interpersonalnej w grupie zawodowej oraz wśród pacjentów i ich rodzin.
K_02 Empatii i holistycznego podejścia do pacjenta i jego rodziny
K_03 Identyfikowania własnych potrzeb i niedoskonałości oraz dążenia do ciągłego rozwoju.
K_04 Organizowania pracy własnej i zespołowej oraz pełnienia ról społeczno-zawodowych.

______________________
Razem

212 godzin
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Szpitalny Oddział Ratunkowy
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 128

Punkty ECTS: 4

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Przygotowanie wybranych zestawów medycznych w tym do:
respiratoroterapii, kardiowersji, intubacji, tlenoterapii, cewnikowania pęcherza
moczowego, założenia sondy do żołądka
2. Postępowanie z pacjentem w sali reanimacyjnej
3. Praca w zespole interdyscyplinarnym
4. Dokumentowanie prowadzonych działań
5. Opieka nad pacjentem w SOR
6. Zbieranie i dokumentowanie wywiadu medycznego

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Zespół Ratownictwa Medycznego - Pogotowie Ratunkowe
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 84

Punkty ECTS: 3

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Postępowanie aseptyczne, antyseptyczne, higieniczne mycie rąk
2. Pomiar, ocena i różnicowanie wartości parametrów życiowych w trzech
grupach ratowniczych
3. Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
4. Ocena stanu pacjenta wg schematów AVPU i ABCDE
5. Prowadzenie wywiadu wg schematu SAMPLE
6. Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego (EKG) osoby dorosłej
7. Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/poszkodowanego
8. Przygotowanie sprzętu do iniekcji i infuzji, technika posługiwania się sprzętem
jednorazowego użytku,
9. Rozpuszczanie, rozcieńczanie i nabieranie leków z ampułki lub fiolki.
10. Wstrzyknięcia podskórne, domięśniowe, dożylne, doszpikowe na zlecenie i
pod nadzorem kierownika ZRM
11. Podłączenie pompy infuzyjnej.
12. Pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu gleukometru.
Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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SEMESTR III
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA
• Oddział Neurologii

50 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna zasady postępowania wewnątrzszpitalnego z pacjentem chorym neurologicznie.
W_02 Zna medyczne czynności ratunkowe wobec pacjenta chorego neurologicznie.
W_03 Zna objawy chorobowe, metody diagnostyki oraz sposoby postępowania szpitalnego w stanach nagłych układu
neurologicznego.
Umiejętności
U_01 Potrafi monitorować i ocenić stan pacjenta, powiązać stan pacjenta z objawami klinicznymi, wywiadem, wynikami
diagnostycznymi.
U_02 Podejmuje i wykonuje medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
U_03 Potrafi wykonać specjalistyczne procedury neurologiczne, dokonać interpretacji i wdrożyć właściwe postępowanie.
Kompetencje społeczne
K_01 Potrafi zadecydować o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
K_02 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

• Oddział Chirurgii

30 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna zasady postępowania wewnątrzszpitalnego z pacjentem/ poszkodowanym chirurgicznym.
W_02 Zna medyczne czynności ratunkowe wdrażane wobec pacjenta/poszkodowanego chirurgicznego.
W_03 Zna objawy chorobowe, metody diagnostyki oraz sposoby postępowania szpitalnego w chirurgicznych stanach
nagłych.
Umiejętności
U_01 Monitoruje i ocenia stan kliniczny pacjenta, wiąże stan pacjenta z objawami klinicznymi, wywiadem, wynikami
diagnostycznymi.
U_02 Podejmuje i wykonuje medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłego chirurgicznego zagrożenia zdrowia i/lub
życia.
U_03 Potrafi wykonać specjalistyczne procedury chirurgiczne, interpretuje i wdraża właściwe postępowanie.
Kompetencje społeczne
K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/poszkodowanego i zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz kulturowych,
przestrzega tajemnicy zawodowej
K_02 Potrafi zadecydować o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

______________________
Razem

80 godzin
str. 12

Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Oddział Neurologii
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 50

Punkty ECTS: 2

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Postępowanie wewnątrzszpitalne z pacjentem chorym neurologicznie,
2. Umiejętność wykonania badania przedmiotowego i podmiotowego,
3. Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia u chorych ze
schorzeniami neurologicznymi,
4. Wykonanie badania fizykalnego pacjenta chorego neurologicznie,
5. Opieka nad pacjentem w Sali Intensywnego Nadzoru.
6. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pacjenta w oddziale
neurologii.

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Oddział Chirurgii
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 1

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Postępowanie ratunkowe wewnątrzszpitalne z

pacjentem/poszkodowanym chirurgicznym.
2. Wykonanie badania przedmiotowego i podmiotowego

chorego/poszkodowanego chirurgicznie.
3. Zna i stosuje chirurgiczne skale ciężkości obrażeń.
4. Zna i wdraża wewnątrzszpitalne procedury chirurgiczne.
5. Stosuje zasady aseptyki i antyseptyki, zaopatruje ranę, zakłada i

zmienia opatrunek chirurgiczny.
6. Postępowanie ratunkowe wewnątrzszpitalne z

pacjentem/poszkodowanym chirurgicznym.
Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..

……………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny

str. 14

SEMESTR IV
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA

• Oddział Chorób Wewnętrznych

50 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna sposoby prowadzenia wywiadu medycznego nastawionego na objawy chorób internistycznych
W_02 Zna stany zagrożenia życia w chorobach internistycznych
W_03 Zna sposoby postępowania ratunkowego w wybranych stanach zagrożenia życia pochodzenia internistycznego
Umiejętności
U_01 Umie zebrać wywiad medyczny wykorzystując dostępne metody, schematy, przeprowadzić badanie przedmiotowe.
U_02 Potrafi wdrożyć działania ratunkowe po badaniu przedmiotowym i podmiotowym w stanach zagrożenia życia
pochodzenia internistycznego.
U_03 Umie prowadzić dokumentację medyczną pacjenta w SIN
Kompetencje społeczne
K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/poszkodowanego i zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz kulturowych,
przestrzega tajemnicy zawodowej
K_02 Potrafi pracować samodzielnie i zespole oraz podejmować decyzje zachowując zasady etyki.
K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

• Oddział Chirurgii

30 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna zasady postępowania wewnątrzszpitalnego z pacjentem/ poszkodowanym chirurgicznym.
W_02 Zna medyczne czynności ratunkowe wdrażane wobec pacjenta/poszkodowanego chirurgicznego.
W_03 Zna objawy chorobowe, metody diagnostyki oraz sposoby postępowania szpitalnego w chirurgicznych stanach
nagłych.
Umiejętności
U_01 Monitoruje i ocenia stan kliniczny pacjenta, wiąże stan pacjenta z objawami klinicznymi, wywiadem, wynikami
diagnostycznymi.
U_02 Podejmuje i wykonuje medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłego chirurgicznego zagrożenia zdrowia i/lub
życia.
U_03 Potrafi wykonać specjalistyczne procedury chirurgiczne, interpretuje i wdraża właściwe postępowanie.
Kompetencje społeczne
K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/poszkodowanego i zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz kulturowych,
przestrzega tajemnicy zawodowej
K_02 Potrafi zadecydować o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

______________________
Razem

80 godzin
str. 15

Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Oddział Chorób Wewnętrznych
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 50

Punkty ECTS: 2

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Zbieranie wywiadu medycznego
2. Opieka nad pacjentem w SIN
3. Monitorowanie parametrów życiowych i wdrażanie działań na
zlecenie lekarskie
4. Dokumentowanie prowadzonych działań

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Oddział Chirurgii
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 30

Punkty ECTS: 1

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Wywiad z chorym i świadkami zdarzenia.
2. Badanie fizykalne miejscowe i ogólne.
3. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
4. Zna organizację bloku operacyjnego.
5. Zna i stosuje w praktyce instrumentarium chirurgiczne.
6. Postępowanie ratunkowe w schorzeniach chirurgii ogólnej,

onkologicznej - zapalenie otrzewnej, rodzaje, przyczyny, patogeneza,
objawy, ogólne zasady leczenia.
7. Opieka chirurgiczna pielęgnacja ran.
Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..

……………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny

str. 17

SEMESTR IV
PRAKTYKA WAKACYJNA
• Zespół Ratownictwa Medycznego

84 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 zna i rozumie zasady aseptyki i antyseptyki oraz higieny w procedurach medycznych
W_02 Zna i rozumie zasady diagnozowania, oceny i monitorowania pacjentów w stanach zagrożenia w warunkach
przedszpitalnych w różnych grupach wiekowych
W_03 Zna i rozumie zasady zabezpieczania dróg oddechowych, prowadzenia wentylacji i tlenoterapii w różnych grupach
wiekowych
W_04 Zna i rozumie zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej w różnych grupach wiekowych wg
aktualnych wytycznych.
W_05 Zna i rozumie zasady prowadzenia farmakoterapii i płynoterapii w stanach zagrożenia życia.
W_06 Zna i rozumie zasady postępowania z pacjentem urazowym.
Umiejętności
U_01 Potrafi wykonać badanie przedmiotowe i podmiotowe oraz ocenę stanu pacjenta z zastosowaniem schematów
ratowniczych.
U_02 Potrafi monitorować funkcje życiowe z wykorzystaniem dostępnego sprzętu medycznego
U_03 Potrafi udrażniać i zabezpieczać drogi oddechowe, prowadzić wentylację i tlenoterapię.
U_04 Potrafi prowadzić resuscytację krążeniowo oddechową wg. aktualnych wytycznych z wykorzystaniem dostępnego
sprzętu wspomagającego RKO.
U_05 Potrafi prowadzić medyczne czynności ratunkowe wg. ITLS w przypadku urazów z zastosowaniem priorytetów
medyczno-transportowych.
Kompetencje społeczne
K_01 Komunikacji interpersonalnej w grupie zawodowej oraz wśród pacjentów i ich rodzin.
K_02 Empatii i holistycznego podejścia do pacjenta i jego rodziny
K_03 Identyfikowania własnych potrzeb i niedoskonałości oraz dążenia do ciągłego rozwoju.
K_04 Organizowania pracy własnej i zespołowej oraz pełnienia ról społeczno-zawodowych.

• Szpitalny Oddział Ratunkowy

40 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna zestawy medyczne, ich skład i przeznaczenie.
W_02 Zna zasady postępowania z pacjentem w sali reanimacyjnej
W_03 Wie jak przygotować pacjenta do badań obrazowych, zna sposób wykonania badania obrazowego W_04 Zna
sposoby prowadzenia wywiadu medycznego zgonie z obowiązującymi schematami i algorytmami, wie jak przeprowadzić
badanie podmiotowe pacjenta
W_05 Wie jak prowadzić działania ratunkowe po określeniu podstawowych parametrów życiowych.
W_06 Zna zasady nadawania priorytetów leczenia
Umiejętności
U_01 Potrafi przygotować wybrane zestawy medyczne.
U_02 Umie wdrożyć medyczne czynności ratunkowe na pacjencie w sali reanimacyjnej
U_03 Potrafi przygotować pacjenta do badań obrazowych
U_04 Umie zebrać wywiad medyczny wykorzystując dostępne metody, schematy, przeprowadzić badanie przedmiotowe
U_05 Potrafi wdrożyć działania ratunkowe po badaniu przedmiotowym i podmiotowym.
U_06 Umie nadać portret leczenia pacjenta w SOR, prowadzić niezbędną dokumentację medyczną w SOR.
Kompetencje społeczne
K_01 Okazuje szacunek wobec pacjenta/poszkodowanego i zrozumienie dla różnic światopoglądowych oraz kulturowych,
przestrzega tajemnicy zawodowej
K_02 Potrafi pracować samodzielnie i zespole oraz podejmować decyzje zachowując zasady etyki.
K_03 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

str. 18

• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

164 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 zna i rozumie zasady aseptyki i antyseptyki oraz higieny w procedurach wewnątrzszpitalnych
W_02 Zna i rozumie zasady diagnozowania, oceny i monitorowania pacjentów w stanach zagrożenia w warunkach
szpitalnych.
W_03 Zna i rozumie zasady zabezpieczania dróg oddechowych, prowadzenia wentylacji i tlenoterapii i toalety drzewa
oskrzelowego w tracheotomii i intubacji.
W_04 Zna i rozumie zasady elektroterapii w stanach zagrożenia życia
W_05 Zna i rozumie zasady prowadzenia farmakoterapii i płynoterapii w stanach zagrożenia życia.
W_06 Zna i rozumie zasady klasyfikacji pacjentów do intensywnej opieki oraz mechanizmy prowadzące do zagrożenia
życia.
Umiejętności
U_01 Potrafi wykonać badanie przedmiotowe i podmiotowe oraz ocenę stanu pacjenta z uwzględnieniem znamion śmierci
i przygotowań do transplantacji.
U_02 Potrafi monitorować funkcje życiowe z wykorzystaniem dostępnego sprzętu medycznego w tym interpretować zapis
EKG
U_03 Potrafi udrażniać i zabezpieczać drogi oddechowe różnymi metodami samodzielnie i pod nadzorem lekarza oraz
prowadzić wentylację i tlenoterapię zastępczą i wspomaganą.
U_04 Potrafi prowadzić elektroterapię w stanach zagrożenia życia
U_05 Potrafi prowadzić medyczne czynności ratunkowe samodzielnie i na zlecenie lekarza w przypadku urazów z
interpretacją ich wpływu na obraz kliniczny.
Kompetencje społeczne
K_01 Komunikacji interpersonalnej w grupie zawodowej oraz wśród pacjentów i ich rodzin.
K_02 Empatii i holistycznego podejścia do pacjenta i jego rodziny
K_03 Identyfikowania własnych potrzeb i niedoskonałości oraz dążenia do ciągłego rozwoju.
K_04 Organizowania pracy własnej i zespołowej oraz pełnienia ról społeczno-zawodowych.

______________________
Razem

288 godzin

str. 19

Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Zespół Ratownictwa Medycznego - Pogotowie Ratunkowe
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 84

Punkty ECTS: 3

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Udział w zespole terapeutycznym w przypadku NZK
2. Elektroterapia: defibrylacja, kardiowersja, elektrostymulacja.
3. Przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych: intubacja
dotchawicza i zabezpieczenia alternatywne.
4. Wentylacja i tlenoterapia
5. Farmakoterapia i płynoterapia ratunkowa.
6. Bezpieczeństwo w ratownictwie, ocena i zabezpieczenie miejsca
zdarzenia
7. Postępowanie z pacjentem urazowym wg. zaleceń ITLS
8. Medyczne czynności ratunkowe we wstrząsie
9. Ocena bólu i analgezja w ratownictwie
10. Etyka działań ratowniczych.
11. Prebryfing i debryfing
Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Szpitalny Oddział Ratunkowy
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 40

Punkty ECTS: 2

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Prowadzenie działań TRIAGE
2. Zbieranie wywiadu medycznego
3. Monitorowanie parametrów życiowych i wdrażanie działań

ratunkowych
4. Dokumentowanie prowadzonych działań
5. Opieka nad pacjentem w SOR

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..

……………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 164

Punkty ECTS: 6

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ocena cząstkowa

Postępowanie aseptyczne, antyseptyczne, higieniczne mycie rąk
Pomiar, ocena i różnicowanie wartości parametrów życiowych.
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
Ocena stanu pacjenta wg schematów AVPU i ABCDE
Przygotowanie sprzętu do iniekcji i infuzji, technika posługiwania się
sprzętem jednorazowego użytku,
Rozpuszczanie, rozcieńczanie i nabieranie leków z ampułki lub fiolki.
Udział w zespole terapeutycznym w przypadku NZK
Zabezpieczenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych
Wentylacja i tlenoterapia
Postępowanie z pacjentem urazowym w warunkach OIOM
Etyka działań ratowniczych.

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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SEMESTR V
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA

• Oddział Kardiologii

50 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna zasady postępowania wewnątrzszpitalnego z pacjentem kardiologicznym.
W_02 Zna medyczne czynności ratunkowe wobec pacjenta kardiologicznego.
W_03 Zna objawy chorobowe, metody diagnostyki oraz sposoby postępowania szpitalnego w stanach nagłych układu
sercowo-naczyniowego.
Umiejętności
U_01 Potrafi monitorować i ocenić stan pacjenta, powiązać stan pacjenta z objawami klinicznymi, wywiadem, wynikami
diagnostycznymi.
U_02 Podejmuje i wykonuje medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
U_03 Potrafi wykonać specjalistyczne procedury kardiologiczne, dokonać interpretacji i wdrożyć właściwe postępowanie.
Kompetencje społeczne
K_01 Potrafi zadecydować o podjęciu
lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
K_02 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

• Oddział Pediatrii

50 godzin

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 Zna zasady postępowania wewnątrzszpitalnego z pacjentem pediatrycznym.
W_02 Zna medyczne czynności ratunkowe wobec pacjenta pediatrycznego.
W_03 Zna objawy chorobowe, metody diagnostyki oraz sposoby postępowania szpitalnego w stanach nagłych pacjenta
pediatrycznego.
Umiejętności
U_01 Potrafi monitorować i ocenić stan pacjenta, powiązać stan pacjenta z objawami klinicznymi, wywiadem, wynikami
diagnostycznymi.
U_02 Podejmuje i wykonuje medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
U_03 Potrafi wykonać specjalistyczne procedury wobec pacjenta pediatrycznego, dokonać interpretacji i wdrożyć
właściwe postępowanie.
Kompetencje społeczne
K_01 Potrafi zadecydować o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych.
K_02 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

______________________
Razem

100 godzin
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Oddział Kardiologii
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 50

Punkty ECTS: 2

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Postępowanie wewnątrzszpitalne z pacjentem kardiologicznym,
postępowanie w zaburzeniach rytmu serca – kardiowersja elektryczna
i farmakologiczna.
2. Umiejętność wykonania badania przedmiotowego i podmiotowego,
3. Rozpoznanie podstawowych zaburzeń pracy serca w zapisie EKG,
4. Postępowanie w OZW i zawale mięśnia sercowego
5. Prowadzenie wywiadu kardiologicznego
6. Opieka nad pacjentem w Sali Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego.

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Oddział Pediatrii
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 50

Punkty ECTS: 2

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Postępowanie wewnątrzszpitalne z pacjentem pediatrycznym,
2. Umiejętność wykonania badania przedmiotowego i podmiotowego,
3. Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia u pacjenta pediatrycznego,
4. Wykonanie badania fizykalnego pacjenta pediatrycznego,
5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji pacjenta w oddziale

pediatrii.

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..

…………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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SEMESTR VI
PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA
• Zespół Ratownictwa Medycznego

50 godziny

Efekty uczenia się:
Wiedza
W_01 zna i rozumie zasady aseptyki i antyseptyki oraz higieny w procedurach medycznych
W_02 Zna i rozumie zasady diagnozowania, oceny i monitorowania pacjentów w stanach zagrożenia w warunkach
przedszpitalnych w różnych grupach wiekowych
W_03 Zna i rozumie zasady zabezpieczania dróg oddechowych, prowadzenia wentylacji i tlenoterapii w różnych grupach
wiekowych
W_04 Zna i rozumie zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej w różnych grupach wiekowych wg
aktualnych wytycznych.
W_05 Zna i rozumie zasady prowadzenia farmakoterapii i płynoterapii w stanach zagrożenia życia.
W_06 Zna i rozumie zasady postępowania z pacjentem urazowym.
Umiejętności
U_01 Potrafi wykonać badanie przedmiotowe i podmiotowe oraz ocenę stanu pacjenta z zastosowaniem schematów
ratowniczych.
U_02 Potrafi monitorować funkcje życiowe z wykorzystaniem dostępnego sprzętu medycznego
U_03 Potrafi udrażniać i zabezpieczać drogi oddechowe, prowadzić wentylację i tlenoterapię w różnych grupach
wiekowych.
U_04 Potrafi prowadzić resuscytację krążeniowo oddechową wg. aktualnych wytycznych z wykorzystaniem dostępnego
sprzętu wspomagającego RKO.
U_05 Potrafi prowadzić medyczne czynności ratunkowe wg. ITLS w przypadku urazów z zastosowaniem priorytetów
medyczno-transportowych.
Kompetencje społeczne
K_01 Komunikacji interpersonalnej w grupie zawodowej oraz wśród pacjentów i ich rodzin.
K_02 Empatii i holistycznego podejścia do pacjenta i jego rodziny
K_03 Identyfikowania własnych potrzeb i niedoskonałości oraz dążenia do ciągłego rozwoju.
K_04 Organizowania pracy własnej i zespołowej oraz pełnienia ról społeczno-zawodowych.

______________________
Razem

50 godzin
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Nazwa placówki kształcenia praktycznego (pieczęć):

Opiekun praktyk: ...........................................................................................................................
(tytuł, imię i nazwisko)

Praktyka zawodowa: Zespół Ratownictwa Medycznego - Pogotowie Ratunkowe
Czas realizacji praktyki: od……………………….. do ……………………………
Liczba godzin: 50

Punkty ECTS: 2

Zapoznałem/am się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i p/poż, oraz odbyłem/am instruktarz stanowiskowy
………….......................................................
(podpis czytelny studenta/ki)

Wykaz umiejętności zawodowych

Ocena cząstkowa

1. Postępowanie aseptyczne, antyseptyczne, higieniczne mycie rąk
2. Pomiar, ocena i różnicowanie wartości parametrów życiowych w trzech grupach
ratowniczych oraz monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
3. Ocena stanu pacjenta wg schematów AVPU i ABCDE
4. Prowadzenie wywiadu wg schematu SAMPLE
5. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG)
6. Przygotowanie sprzętu do iniekcji i infuzji, technika posługiwania się sprzętem
jednorazowego użytku, rozpuszczanie, rozcieńczanie i nabieranie leków
7. Wstrzyknięcia podskórne, domięśniowe, dożylne, doszpikowe na zlecenie i pod
nadzorem kierownika ZRM
8. Podłączenie pompy infuzyjnej.
9. Udział w zespole terapeutycznym w przypadku NZK
10. Elektroterapia: defibrylacja, kardiowersja, elektrostymulacja.
11. Przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych: intubacja dotchawicza i
zabezpieczenia alternatywne.
12. Wentylacja i tlenoterapia
13. Postępowanie z pacjentem urazowym wg. zaleceń ITLS

Ocena ogólna z praktyki: ………………………………………………………..
………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby zaliczającej)

Skala ocen: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny
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