PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych:
1. Licencjat – 200 godzin
2. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom AB – 85 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 – 80 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:
Celem realizacji praktyk jest zapoznanie studentów z różnymi formami organizacyjnymi
podstawowej opieki zdrowotnej oraz utrwalanie umiejętności z zakresu:
•

diagnozowania stanu osoby i rodziny w aspekcie zdrowia

•

planowania, realizacji i oceny swojej pracy

•

sprawowania opieki nad podopiecznym

•

sprawowania opieki nad rodziną

•

współpracy z rodziną

•

współpracy z innymi podmiotami wspomagającymi rodzinę

•

dokumentowania swojej pracy.
Treści:

1.

Struktura organizacyjna różnych jednostek POZ.

2.

Standardy wyposażenia gabinetu pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej oraz
sprzętu wykorzystywanego w pracy realizowanej na terenie miejsca zamieszkania
rodziny/osoby.

3.

Specyfika pracy pielęgniarki w poszczególnych poradniach i przychodniach.

4.

Obieg informacji o podopiecznym i jego rodzinie pozyskiwanej i
wykorzystywanej w obrębie podstawowej opieki zdrowotnej.

5.

Współpraca członków zespołu POZ z samorządem lokalnym i lokalnymi liderami.

6.

Diagnoza społeczności lokalnej – udział pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej.

7.

Pielęgniarstwo rodzinne jako partner w realizacji lokalnych programów promocji
zdrowia i profilaktyki.
Osiągnięte efekty kształcenia:
1.

C.U2.

Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów,
analizy dokumentacji, badania fizykalnego w celu rozpoznania stanu
zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej

2.

C.U7.

Monitoruje stan zdrowia pacjenta przez pomiar i ocenę
podstawowych parametrów życiowych/ tętna, ciśnienia tętniczego
krwi, masy ciała i wzrostu/

3.

C.U42.

Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki
nad pacjentem chorym

5.

Przygotowuje i przeprowadza wizytę patronażową/niemowlęcia/ w
środowisku zamieszkania pacjenta

6.

Ocenia wydolność opiekuńczą rodziny

7.

C.U43.

Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie
rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży

8.

Opracowuje program wychowania zdrowotnego i realizuje wybrane
działania

9.

C.U44.

Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w
środowisku zamieszkania pacjenta

10.

C.U45.

Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece
zdrowotnej

11.

C.U69.

Posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego
Posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept na środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do
kontynuacji leczenia w ramach zleceń lekarskich, oraz potrafi
udzielać informacji o ich stosowaniu

12.

D.K4.

Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie
zadań zawodowych

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

