
 
 

 

 
POŁOŻNICTWO, GINEKOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO 

 
POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNE 

 
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych:  
 

1. Licencjat – 40 godzin 
 

2. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom AB – 0 godzin 
 

3. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom C – 80 godzin 
 

4. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom D – 80 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: 
 
Zastosowanie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego w praktyce. 

Doskonalenie umiejętności praktycznych w opiece nad kobietą, jej dzieckiem oraz kobietą ze 

schorzeniami ginekologicznymi. 



 
 

 

Treści kształcenia : 
 

1. Oddział położniczo–noworodkowy – realizowanie zadań wchodzących z zakres 

opieki nad kobietą po porodzie fizjologicznym zabiegowym, operacyjnym i jej 

dzieckiem. 
 

2. Przygotowanie kobiety do porodu fizjologicznego oraz do cięcia cesarskiego i 

zasady opieki po operacji. 

3. Rozpoznanie powikłań połogowych i postępowanie. 
 

4. Zadania edukacyjne pielęgniarki w opiece nad pacjentką (edukacja w zakresie 

higieny ciała, odżywania w połogu, karmienia piersią i powrotu płodności po 

porodzie, postępowanie w przypadku problemów z laktacją). 
 

5. Zasady pielęgnacji noworodka obejmujące toaletę noworodka, toaletę kikuta 

pępowinowego, przewijanie i ubieranie dziecka. 

6. Oddział ginekologiczny – realizowanie zadań wchodzących z zakres opieki nad 

kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi, która jest leczona zachowawczo i 

operacyjnie. 
 

7. Przygotowanie pacjentki do operacji ginekologicznej drogą brzuszną i pochwową 

oraz opieka po zabiegu. 
 

8. Zasady wykonania toalety rany pooperacyjnej i jałowe mycie krocza. 
 

9. Współpraca w zespole terapeutycznym oddziału, prowadzenie dokumentacji 

medycznej. 

10. Prowadzenie i dokumentowanie proces pielęgnowania położnicy, noworodka i 

chorej ginekologicznie; prowadzenie edukacji w zakresie planowania rodziny i 

profilaktyki schorzeń narządu rodnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Osiągnięte efekty kształcenia: 
 
 

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

  środków farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym stosuje

  kąpiele lecznicze 

2. D.U9. Pobiera materiał do badań diagnostycznych m.in. krew/mocz 

   

3. C.U31. Wykonuje kąpiel/przewijanie/ubieranie noworodka oraz monitoruje jego

  rozwój 

4. D.U3. Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki i opieki nad noworodkiem

   

5. D.U13. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i

  realizowaną opiekę pielęgniarską 

 

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 


