
Lp. Przedmiot
Liczba 

godzin
Zadania do realizacji Data i podpis opiekuna praktyk

Ocena końcowa

I. Funkcje kierownicze, zadania i obowiązki na 

stanowisku pielęgniarki naczelnej 5 godz.                                                                

- Planowanie zatrudnienia i proces rekrutacji 

pielęgniarek i położnych w szpitalu.                                                               

- Programowanie procesu zapewniania jakości w 

zakładzie.

II. Zadania i obowiązki na stanowisku pielęgniarki 

oddziałowej; (15 godz.)                                                                                                                   

- Proces adaptacji  społeczno-zawodowej pielęgniarek                                                       

- ocenianie pracowników                                                            

-planowanie zatrudnienia i czasu pracy pielegniarek.  

 III.Prace pisemne:                                                                        

1. Oszacowanie zapotrzebowania na opiekę 

pielęgniarską    (w oddziale szpitalnym, zakładzie 

opieki pielęgnacyjnej).            lub                                                                                     

2.Ocena jakości opieki pielęgniarskiej w oddziale 

szpitalnym.

I. Doskonalenie umiejętności prowadzenia procesu 

pielęgnowania chorych leczonych chirurgicznie.  

II. Sprawowanie opieki zgodnie z aktualnymi 

procedurami i standardami obowiązującymi w 

chirurgii.

III. Praca pisemna:                                             1. 

Przygotowanie w formie pisemnej poradnika dla 

pacjentów w wybranych chorobach (np. stomii, 

urostomii).                      lub                                          

2. Meody oceny jakości opieki pielęgniarskiej w 

chirurgii.                         lub                                            

3. Opracowanie założeń i prowadzenie procesu 

pielęgnowania w wybranych jednostkach 

chorobowych.                                                 
I.  Rozpoznawanie i rozwiązywanie złożonych 

problemów zdrowotnych, psychospołecznych 

podopiecznych z chorobą przewlekłą (schorzenia 

układu oddechowego, krążenia, nerwowego, cukrzycy, 

choroby nowotworowe, itp..) z wykorzystaniem 

procesu pielęgnowania.     

 II.  Zapoznanie z zasadami sprawowania opieki nad 

chorym umierającym i jego rodziną.  

 III. Udzielanie wsparcia choremu i rodzinie w 

chorobie przewlekłej.     

IV. Praca pisemna:                                             1. 

Oszacowanie indywidualnego zapotrzebowania na 

edukację i wsparcie chorego i rodziny z przewlekłą 

chorobą

      

I. Przygotowanie i wdrożenie standardów opieki nad 

seniorem w środowisku zamieszkania w wybranych 

stanach klinicznych.

II.  Prowadzenie edukacji zdrowotnej osób starszych i 

ich rodzin główniw w obszarze diety, farmakoterapii, 

aktywności fizycznej oraz przygotowanie do 

samoopieki.

 III. Prace pisemne:                                               1. 

Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych, 

terapeutycznych, edukacyjnych osób starszych w 

środowisku zamieszkania.

I.Monitorowanie stanu chorego, rozpoznawanie 

zagrażających życiu powikłań i problemów 

opiekuńczych i oraz stosowanie interwencji w 

intensywnej opiece kardiologicznej.  
II Realizacja procesu pielęgnowania u pacjentów z 

chorobami układu krążenia i modyfikacja działań 

stosownie do zmieniającego się stanu chorego.   Kardiologia i 

pielęgniarstwo 

kardiologiczne
40

 III. Prace pisemne:                                     

1.Oszacowanie indywidualnego zapotrzebowania 

chorego na edukację przygotowanie i realizacja 

programu edukacji pacjenta z chorobą niedokrwienną 

serca lub pacjenta po implantacji układu 

stymulacyjnego               lub                                  2. 

Rozpoznanie/ustalenie czynników ryzyka u pacjenta z 

chorobą niedokrwienną serca i przygotowanie 

indywidualnego programu edukacji.                                             
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PIELĘGNIARSTWO II -go stopnia

1

Zarządzanie w 

pielęgniarstwie 20

KARTA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH



I. Oszacowanie indywidualnego zapotrzebowania 

chorego na edukację przygotowanie i realizacja 

programu edukacji pacjenta ze stwardnieniem 

rozsianym.  
II. Oszacowanie indywidualnego zapotrzebowania 

chorego na edukację przygotowanie i realizacja 

programu edukacji pacjenta po udarze mózgu 
III. Oszacowanie indywidualnego zapotrzebowania 

chorego na edukację przygotowanie i realizacja 

programu edukacji pacjenta z zespołem bólowym 

kręgosłupa.           

IV. Praca pisemna:                                      

Przygotowanie w formie pisemnej poradnika dla 

pacjentów w wybranych chorobach układu 

nerwowego

6

Neurologia i 

pielęgniarstwo 

neurologiczne 
40


