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RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI
Pomoc doraźna
DLA STUDENTÓW II ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO
Studentów obowiązuje 30-godzinna (1 tygodniowa) praktyka w okresie wakacyjnym realizowana
w ciągu 6-godzinnego dnia pracy.
Rok akademicki ………./………

Miejsce realizacji: szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć szpitala lub pogotowie ratunkowe.
Cel praktyki: przygotowanie studentów do wdrażania adekwatnych schematów postępowania ratowniczego w
określonych stanach zagrożenia życia. Kształtowanie umiejętności kierowania akcją ratowniczą w zespole
ratowniczym, przygotowanie studentów do prowadzenia działań medycznych, ratowniczych oraz ewakuacyjnych
w miejscu katastrofy i poza strefą prowadzonych działań oraz współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.
Program praktyki:
1. Uzyskanie wiedzy na temat specyfiki pracy lekarza pomocy doraźnej.
2. Uzyskanie wiedzy na temat najczęstszych problemów pediatrycznych, wieku dorosłego, problemów chirurgicznych,
geriatrycznych występujących w pomocy doraźnej.
3. Uzyskanie umiejętności właściwego komunikowania się z pacjentem i jego rodziną.
4. Uzyskanie umiejętności tworzenia i zarządzania zespołem ratownictwa medycznego.
5. Przygotowanie do pracy w warunkach pomocy doraźnej.
6. Zdobycie umiejętność nawiązywania komunikacji i utrzymywania właściwych zachowań oraz relacji
z pacjentem i personelem medycznym.
7. Przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną; przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne
pacjenta dorosłego.
8. Ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta.
9. Ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta.
10. Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia.
11. Rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek.
12. Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne.
13. Kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego.
14. Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń.
15. Planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi.
16. Ukształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów, wykonuje podstawowe procedury
i zabiegi lekarskie, w tym:
a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,
b) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej,
pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,
c) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,
d) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją,
e) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi,
f) pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej.

Forma zaliczenia praktyki: Zaliczenie z oceną: ………………………………………………..
słownie

Opiekun praktyki: lekarz, prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletni staż pracy
w pomocy doraźnej.
Poświadczam odbycie praktyki w terminie od ..................................... do ........................................
...................................................
pieczątka ogólna

…………………………………………….
pieczątka imienna i podpis Organizatora praktyki/osoby
upoważnionej przez Organizatora

