
ĆWICZENIA KLINICZNE I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, 

PRAKTYKI ZAWODOWE W  ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM 

ONKOLOGII 

W celu ustalenia terminów szkoleń w Świętokrzyskim Centrum Onkologii grupy studentów 

kierowani przez uczelnię na zajęcia praktyczne, ćwiczenia kliniczne powinni skontaktować się 

minimum 10 dni przed przystąpieniem do odbywania zajęć ze Specjalista ds. szkoleń. Kontakt może 

obywać się droga telefoniczna (41 367 41 75) jak i e-mailową (kinga.szafranska@onkol.kielce.pl). 

Zakres szkoleń dotyczy zagadnień: BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, BEZPIECZEŃSTWA 

PRZECIWPOŻAROWEGO, OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, OCHRONY DANYCH 

OSOBOWYCH, ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM. Szkolenie jest konieczną kwestią do rozpoczęcia 

praktycznej nauki zawodu. 

W dniu rozpoczęcia praktyk (po odbytym szkoleniu) studenci zgłaszają się do pokoju nr 120 do Sekcji 

Kadr (budynek administracyjny ŚCO) w celu okazania: 

1. aktualnego zaświadczenia lekarskiego lub książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

2. orzeczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do odbywania praktyk, 

pobierania nauki, 

3. szczepienia WZW typu B w formie zapisu w książeczce zdrowia dziecka lub zaświadczenia od 

lekarza pierwszego kontaktu, 

4. ubezpieczenia OC, 

5. ubezpieczenia  następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Nie ma konieczności okazywania powyższych dokumentów jeśli informacje o posiadaniu dokumentów 

zawarte są w porozumieniu.  

Pierwszego dnia praktyk studenci otrzymają kartę szkolenia wstępnego, listę obecności i klucze 

do szatni. Studenci zobowiązani są zwrócić wyżej wymienione dokumenty najlepiej po skończonych 

zajęciach/ćwiczeniach lub najpóźniej następnego dnia po ich zakończeniu. Każde kolejne wejście na 

oddział/zakład/klinikę/poradnię zobowiązuje studenta bądź przedstawiciela grupy do odebrania 

dokumentów oraz kluczy do szatni w pokoju 120 budynku administracyjnym. Studenci zobowiązani są 

do posiadania imiennego identyfikatora (wydany przez uczelnię lub utworzonego indywidualnie na 

koszt własny), a także zmiennego obuwia i ubrania (fartuch, spodnie/spódnica). 

Student chcący odbywać praktyki zawodowe indywidualnie w jednostce Świętokrzyskiego 

Centrum Onkologii powinien skontaktować się ze Specjalista ds. szkoleń w celu otrzymania wskazówek 
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dotyczących uzyskania zgody na praktyki. Odbywanie indywidualnych praktyk możliwe jest tylko  

w momencie pozyskania zgody od kierownika danej komórki lub pielęgniarki koordynującej, 

zatwierdzonej przez Dyrektora Naczelnego prof. dr hab. n. med. Stanisława Góździa lub Zastępcę 

Dyrektora ds. pielęgniarstwa mgr Gołąbek Marioli.  Następnie należy dostarczyć porozumienie  

w sprawie praktyk oraz  odbyć szkolenia z zakresu: BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, 

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE, OCHRONĘ RADIOLOGICZNĄ, OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH, ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM. Zgodnie z treścią regulaminu praktyk 

ŚCO podanie o praktyki należy składać nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem odbywania praktyk 

( wzór podania znajduje się na stronie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w zakładce Nauka). 

 


