
 
 

 

PEDIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE 
 
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 
 

1. Licencjat - 160 godzin 
 

2. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe –poziom AB – 65 godzin 
 

3. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe –poziom C – 120 godzin 
 

4. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom D – 120 godzin 
 

5. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom E – 0 godzin  
 
Miejsce realizacji praktyk: w wybranych placówkach zgodnie z harmonogramem 
 
Liczba osób w grupie: 6-8 
 
Harmonogram praktyki: zgodnie z obowiązującym harmonogramem praktyk 
 
Opiekun praktyk: opiekunem studentów na praktykach zawodowych jest osoba spełniająca 

określone kryteria kwalifikacyjne 
 
Zadania opiekuna praktyk zawodowych: 

 
• zapoznanie studentów z przepisami i zasadami BHP 

 
• zapoznanie studentów z regulaminem praktyk 

 
• zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną placówki 

 
• zapoznanie studentów  z Kartą Praw Pacjenta 

 
• realizacja zadań wynikających z programu praktyk 

 
 
 
Cel praktyk zawodowych: 

 
• kształtowanie umiejętności z zakresu pielęgnowania dziecka chorego w 

warunkach szpitalnych 
 

• wdrażanie studentów do pracy w oddziałach dziecięcych, zgodnie z ich specyfiką 

i organizacją 
 

• wdrażanie studentów do specyficznej pracy pielęgniarki pediatrycznej 
 

• wdrażanie procesu pielęgnowania 



 
 

 

• kształtowanie umiejętności działań pielęgnacyjno-opiekuńczych adekwatnych 

do wieku 
 

• zmieniającego się stanu bio-psycho-społecznego dziecka chorego i /lub   
niepełnosprawnego 

 

Treści: 
 

1. Organizowanie stanowiska pracy pielęgniarki pediatrycznej. 
 

2. Procedury postępowania pielęgniarskiego owiązujące w oddziałach pediatrycznych. 
 

3. Nawiązywanie i utrzymanie kontaktu werbalnego i niewerbalnego z pacjentem w 

wieku rozwojowym i jego rodziną. 

4. Komunikowanie się i współdziałanie w zespole terapeutycznym. 
 

5. Ocena pielęgniarska i dokumentowanie (obserwacja, wywiad, pomiar, analiza 

dokumentacji, wyniki badań) stanu funkcji poszczególnych układów organizmu 

dziecka z uwzględnieniem odrębności rozwojowych. 
 

6. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych z uwzględnieniem specyfiki wieku 

rozwojowego. 
 

7. Podawanie leków różnymi drogami. 
 

8. Wykonywanie zbiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów w wieku rozwojowym. 
 

9. Utrzymanie higieny dziecka i jego otoczenia. 
 

10. Karmienie dziecka z uwzględnieniem jego wieku i stanu zdrowia. 
 

11. Wykonywanie zabiegów łagodzących objawy kolki jelitowej. 
 

12. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych na skórze i błonach 

śluzowych dziecka. 

13. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego niemowlęcia. 
 

14. Edukacja zdrowotna rodziców i ich dzieci. 
 

15. Dokumentowanie realizowanej opieki nad pacjentem w wieku rozwojowym. 
 

Osiągnięte efekty kształcenia: 

 
1. C.U12.       Pielęgnuje skórę i jej wytwory, błony śluzowe z zastosowaniem 

środków farmakologicznych i materiałów medycznych w tym 

stosuje kąpiele lecznicze 



 
 

 

 

2. C.U31. Wykonuje kąpiel noworodka i niemowlęcia oraz monitoruje jego

  rozwój
   

3. D.U3. Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym

  wieku  i  stanie  zdrowia  w  tym  wad  rozwojowych,  chorób  i

  uzależnień
   

4. D.U7. Ocenia   rozwój   psychofizyczny   dziecka,   wykonuje   testy

  przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju 
   

5. D.U26. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu

  terapeutycznego
   

6. D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece 
    
 

 
Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

 
• 100% obecności studenta na praktykach zawodowych wynikających z 

harmonogramu i aktywny udział w zajęciach (nieobecność, z wyjątkiem 

nieobecności nieobjętych odpracowywaniem, należy odrobić zgodnie z 

regulaminem praktyki zawodowej). 
 

• Udokumentowana obecność studenta na liście obecności. 
 

• Zaliczenie wymaganych umiejętności praktycznych według „Dzienniczka 

praktycznych umiejętności zawodowych” zgodnie z przyjętymi kryteriami 

oceny umiejętności praktycznych. 

 

 

Praktyki zawodowe powinny się odbyć po zrealizowaniu treści teoretycznych 

oraz zajęć praktycznych 

 


