UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO
W KIELCACH
COLLEGIUM MEDICUM

DZIENNICZEK PRAKTYK ZAWODOWYCH
Położnictwo II stopień, studia stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek, poziom i forma studiów

Akty prawne i dokumenty regulujące przygotowany program praktyk:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze
zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września
2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450),*

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów
kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty,
pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2019
r. poz. 1573),*
4. Zarządzenie nr 95/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2020
roku w sprawie praktyk zawodowych dla studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

5. Program Studiów dla kierunku Położnictwo II stopień przyjęty Uchwałą Senatu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach nr 142/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany
programu studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku położnictwo
6. Harmonogram realizacji programu studiów dla kierunku Położnictwo II stopień obowiązującego od
roku 2020/21 dla I roku studiów

PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH
Kierunek: Położnictwo Poziom i forma studiów: II stopień Stacjonarne, Niestacjonarne
SEMESTR ZIMOWY

Rok
Lp.
studiów
Pierwszy
2020/21
Drugi
2021/22

1.

1.
2.
3.

Praktyka zawodowa/zakres
Zarządzanie w położnictwie

Edukacja w praktyce zawodowej położnej
Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i
ginekologii
Opieka specjalistyczna nad pacjentką i jej rodziną w
ujęciu interdyscyplinarnym
RAZEM GODZIN

*np. śródroczna, wakacyjna

Liczba
godzin

ECTS

Charakter
praktyki*

60

3

śródroczna

20

1

śródroczna

80

-

-

SEMESTR LETNI

Łączna
liczba godzin
praktyki

Liczba
godzin

ECTS

Charakter
praktyki*

20

1

wakacyjna

20

60

3

śródroczna

180

120

-

-

200

40

2

śródroczna

I.

CELE OGÓLNE PRAKTYKI ZAWODOWEJ
C1 – Doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie funkcji organizacyjnej,

II.

opiekuńczej, diagnostycznej i edukacyjnej.

MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Praktykę student realizuje w podmiotach leczniczych ambulatoryjnych i stacjonarnych;

poradniach specjalistycznych o specyfice zgodnej z zakresem i programem praktyki.

Opiekunem praktyk w danej placówce powinna być osoba z prawem wykonywania
zawodu położnej, pielęgniarki, lekarza, psychologa i pięcioletnim stażem pracy.

III.

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA DO ODBYWANIA PRAKTYKI

1. Ważna książeczka zdrowia /orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych

2. Aktualna polisa ubezpieczeniowa OC i NNW (z postępowaniem poekspozycyjnym)
3. Obowiązujące szczepienie, np. WZW typu B, Covid- 19

4. Wymagane w danej placówce szkolenia (BHP, Zakażeń wewnątrzszpitalnych,
P/pożarowe) oraz zapoznanie się z procedurą poekspozycyjną

5. Wyposażenie w środki ochrony osobistej, np. odzież ochronna, maseczki, przyłbice

IV.

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI

1. Stuprocentowa, aktywna obecność na praktykach.

2. Wykonanie zadań praktycznych wynikających z programu praktyki.

3. Prezentowanie godnej postawy studenta i pracownika medycznego.

I ROK STUDIÓW

Nazwa praktyki/zakres

polskim

Zarządzanie w położnictwie

angielskim

Management in obstetrics

1. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRAKTYKI
1.1. Liczba godzin

20

1.2. Punkty ECTS

1

1.3. Planowane miejsce realizacji praktyki
1.4. Forma zaliczenia praktyki
1.5. Wykaz
literatury

podstawowa
uzupełniająca

Zakłady opieki zdrowotnej ambulatoryjnej lub stacjonarnej
Zaliczenie z oceną

1.Ksykiewicz- Dorota A. Zarządzanie w pielęgniarstwie .Podręcznik dla
studentów studiów magisterskich PZWL Wydawnictwo Lekarskie,
Warszawa 2020
1.Bromber P. System ochrony zdrowia w Polsce. CeDeWu Wydawnictwo,
Warszawa 2020
2.Dobska M. Zarządzanie podmiotem leczniczym. PZWL Wydawnictwo
Lekarskie, Warszawa 2018
3.Aktualne akty prawne
4.Obowiązujące procedury i standardy w danej jednostce organizacyjnej

2. CELE, TREŚCI I EFEKTY UCZENIA SIĘ
1.6. Cele praktyki
C1. Student nauczy się praktyk dotyczących zarządzania opieką zdrowotną, a szczególnie podsystemem położnictwa.
2.2.Treści programowe
1.
Polityka zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej z pozycji dyrektora ds.
pielęgniarstwa/położnictwa oraz położnej koordynującej oddziałem.
2.
Procesy doboru i naboru pracowników. Projektowanie stanowisk pracy dla położnych
3.
Adaptacja społeczno-zawodowa nowo zatrudnionych pracowników.
4.
Organizacja doskonalenia zawodowego pracowników.
5.
Systemy oceniania pracowników.

Efekt

2.3. Przedmiotowe efekty uczenia się

Student, który zaliczył przedmiot

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

U01

organizować i nadzorować pracę zespołów pielęgniarskich i położniczych

U03

planować zasoby ludzkie, wykorzystując różne metody, organizować rekrutację pracowników
i planować proces adaptacji zawodowej;

U02
U04
U05
U06

Odniesienie do
kierunkowych
efektów uczenia się
(wg. Standardu)

POŁ2P_U9( A.U9.)

stosować różne metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych;

POŁ2P_U10 (A.U10)

opracowywać harmonogramy pracy personelu w oparciu o ocenę zapotrzebowania na opiekę
położniczą;

POŁ2P_U12 (A.U12)

opracowywać plany rozwoju zawodowego własnego i podległego personelu położniczego;

przygotowywać opisy stanowisk pracy dla położnych oraz zakresy obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności;
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

POŁ2P_U11 (A.U11)

POŁ2P_U13 (A.U13)
POŁ2P_U14 (A.U14)

K01

okazywać dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność
zawodową;

POŁ2P_K3

K03

Rozwiązywać złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu położnej i
wskazywać priorytety realizacji czynności zawodowych

POŁ2P_K5

K02

Okazywać troskę o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

POŁ2P_K4

II ROK STUDIÓW
Nazwa
praktyki/zakres

polskim

angielskim

Opieka specjalistyczna nad pacjentką i jej rodziną w ujęciu
interdyscyplinarnym
Specialist care for the patient and her family from an interdisciplinary
perspective

1. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRAKTYKI
1.1. Liczba godzin

60

1.2. Punkty ECTS

3

1.3. Planowane miejsce realizacji praktyki

1.4. Forma zaliczenia praktyki
1.5. Wykaz
literatury

podstawowa

uzupełniająca

2. CELE, TREŚCI I EFEKTY UCZENIA SIĘ
2.1. Cele praktyki

Poradnie Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnień, Regionalne
Ośrodki Pomocy Społecznej. Oddziały ginekologiczne, oddziały
onkologiczne. Poradnie ginekologiczne, onkologiczne. Poradnie chorób
sutka.
Zaliczenie z oceną

1. Jakubowska-Winecka N., Włodarczyk D. (red.) . Psychologia
w praktyce medycznej. Warszawa: PZWL 2016
2.Rabiej M., Mazurkierwicz B., Nowacka A. Procedury medyczne
w ginekologii. Praktyka położnej. PZWL, Warszawa 2020
3.Dmoch – Gajzerska E., Rabiej M., Opieka położnej w ginekologii
i onkologii ginekologicznej. PZWL, Warszawa 2016
1.Łuczyk M., Szadowska – Szlachetka Z., Ślusarska B. Standardy
i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym. PZWL, Warszawa 20172.
2.Kubacka - Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach
psychologicznych. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Warszawa 2010
Rozdział: Przebieg, zasady szczegółowe i strategie indywidualnej
interwencji kryzysowej (str. 118-148), Wsparcie społeczne jako
podstawa oddziaływania interwencyjnego (str. 165-187), Dylematy
i pułapki interwencji (str. 579-589),

C1. Student pozna ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i w okresie połogu oraz kobiet w sytuacjach trudnych tj.
uzależnienia, przemoc domowa
C2. Student zdobędzie kompetencje zawodowe niezbędne do świadczenia opieki pielęgnacyjno-leczniczej pacjentkom
w ginekologicznych chorobach onkologicznych w ujęciu interdyscyplinarnym

Efekt

2.2.Treści programowe
Sem. III
1. Opieka nad kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych
2. Rozpoznanie objawów współuzależnienia i pomaganie osobom współuzależnionym
3. Rozpoznanie środowiska zagrożonego problemem przemocy w rodzinie i udzielanie ofiarom profesjonalnej pomocy.
Sem. IV
4. Specyfika opieki nad kobietą z chorobami nowotworowymi
5. Nowoczesne sposoby leczenia w ginekologii onkologicznej, standardy opieki ginekologicznej
6. Współudział położnej we wczesnym usprawnianiu i rehabilitacji.
7. Rola rodziny w opiece nad chorą. Współpraca położnej z innymi członkami zespołu terapeutycznego. Wsparcie
psychiczne.
8. Opieka nad kobietą nieuleczalnie chorą w terminalnej fazie choroby. Podstawowe elementy opieki paliatywnej.
2.3. Przedmiotowe efekty uczenia się
Odniesienie do
kierunkowych
Student, który zaliczył przedmiot
efektów uczenia się
(wg. Standardu)

U01
U02

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

wskazywać różne formy wsparcia dla kobiet w sytuacjach trudnych w ciąży i w okresie
połogu;

rozpoznawać objawy współuzależnienia i pomagać osobom współuzależnionym, wdrażając
adekwatne postępowanie oraz sprawować opiekę w środowisku domowym nad kobietą
i noworodkiem uzależnionymi od alkoholu, środków odurzających i psychotropowych

POŁ2P_U48 (B.U23.)
POŁ2P_U51 ( B.U26.)

U03
U04

U05
U01
U02

rozpoznawać środowiska zagrożone problemem przemocy w rodzinie
profesjonalnej pomocy;

i udzielać ofiarom

Prowadzenie edukacji terapeutycznej pacjentki i jej rodziny dotyczącej objawów ubocznych
leczenia onkologicznego, zapobiegania powikłaniom wynikającym z choroby lub procesu
leczenia oraz w zakresie rehabilitacji wczesnej po leczeniu onkologicznym narządu rodnego
i piersi.
planować i realizować działania mające na celu zapobieganie powikłaniom wynikającym
z terminalnej fazy choroby.
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

rozwiązywać złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu położnej
i wskazywać priorytety realizacji czynności zawodowych
ponosić odpowiedzialność za realizowanie świadczeń zdrowotnych

POŁ2P_U52 ( B.U27.)
POŁ2P_U63 (B.U38.)
POŁ2P_U64 (B.U39.)
POŁ2P_K5
POŁ2P_K6

Nazwa
praktyki/zakres

Edukacja w praktyce zawodowej położnej

polskim

Education in the professional practice of a midwife

angielskim

1. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRAKTYKI
1.1. Liczba godzin
1.2. Punkty ECTS

3

1.3. Planowane miejsce realizacji praktyki
1.4. Forma zaliczenia praktyki
1.5. Wykaz
literatury

60

podstawowa

uzupełniająca

Podmioty lecznictwa ambulatoryjnego i szpitalnego świadczące opiekę
położniczo -ginekologiczną
Zaliczenie z oceną

1. Iwanowicz – Palus G., Bień M.A., Edukacja przedporodowa. PZWL Warszawa
2020
2. Augustyniuk K., Rudnicki J. Edukacja poporodowa. Pomorski Uniwersytet
Medyczny. Szczecin 2015
3. Nehring – Gugulska M., Żukowska – Rubik M., Pietkiewicz A. Karmienie piersią
w teorii i praktyce. Podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz
położnych, pielęgniarek i lekarzy MP, Kraków 2017
1. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. PWN Warszawa 2017

2. CELE, TREŚCI I EFEKTY UCZENIA SIĘ
2.1. Cele praktyki
C1 Student nauczy się rozpoznawać deficyty wiedzy u kobiet w różnych stanach klinicznych oraz realizować programy edukacyjne
2.2.Treści programowe
1.
Opracowanie diagnozy edukacyjnej
2.
Określenie indywidualnego programu edukacyjnego.
3.
Planowanie i realizacja programu edukacyjnego
4.
Ocena nabytych umiejętności przez pacjentkę

Efekt

2.3. Przedmiotowe efekty uczenia się

U01
U02

U03

K01
K02

Student, który zaliczył przedmiot

Odniesienie do
kierunkowych
efektów uczenia się
(wg. Standardu)

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

prowadzić poradnictwo w zakresie opieki prekoncepcyjnej nad pacjentką chorą na cukrzycę
i w zakresie opieki okołoporodowej nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie
połogu chorą na cukrzycę oraz jej dzieckiem;
prowadzić działania edukacyjne w zakresie laktacji, obejmując specjalistyczną opieką kobietę
i jej dziecko, niezależnie od stanu klinicznego i stopnia dojrzałości, w okresie przygotowania
do karmienia piersią i w czasie jego trwania oraz w przypadku relaktacji i laktacji
indukowanej;
Prowadzenie edukacji terapeutycznej pacjentki i jej rodziny dotyczącej objawów ubocznych
leczenia onkologicznego, zapobiegania powikłaniom wynikającym z choroby lub procesu
leczenia oraz w zakresie rehabilitacji wczesnej po leczeniu onkologicznym narządu rodnego
i piersi.
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

Rozwiązywać złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu położnej
i wskazywać priorytety realizacji czynności zawodowych
Ponosić odpowiedzialność za realizowanie świadczeń zdrowotnych

POŁ2P_U57( B.U32.)
POŁ2P_U60 (B.U35.)

POŁ2P_U63 (B.U38.)

POŁ2P_K5
POŁ2P_K6

Nazwa
praktyki/zakres

Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii

polskim

Ultrasound diagnostics in obstetrics and gynecology

angielskim

1.SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA PRAKTYKI
1.1. Liczba godzin

60

1.2. Punkty ECTS

3

1.3. Planowane miejsce realizacji praktyki
1.4. Forma zaliczenia praktyki
1.5. Wykaz
literatury

Zakłady opieki zdrowotnej z pracownią USG
Zaliczenie z oceną

podstawowa

1. Dmoch – Gajzerska E. USG dla położnych. PZWL Warszawa 2014

uzupełniająca

2. Jakubowski W (red. wyd. pol.) Diagnostyka ultrasonograficzna.
Jama brzuszna i miednica. Tom 3 Prostata - Jądra - Macica - Szyjka
macicy - Pochwa – Jajniki. Wyd. Edra Urban&Partner Wrocław 2018

2. CELE, TREŚCI I EFEKTY UCZENIA SIĘ
2.1. Cele praktyki
C.1. Student nauczy się oceniać stan płodu i narządów rodnych w różnych sytuacjach klinicznych z wykorzystaniem
ultrasonografii

2.2.Treści programowe
1. Ocena ultrasonograficzna prawidłowej i powikłanej ciąży. Ultrasonograficzna biometria i ocena wieku ciąży.
2. Ocena obrazów ultrasonograficznych w chorobach ginekologicznych zez szczególnym uwzględnieniem nowotworów.
3. Ultrasonografia jamy brzusznej i przezpochwowa. Przygotowanie chorej, opieka w czasie i po badaniu.
4. Ultrasonografia dopplerowska, śródoperacyjna i 3D.

Efekt

1.6. Przedmiotowe efekty uczenia się

U01
U02
U03
U04
U05
U06
U07
K01
K02

Student, który zaliczył przedmiot

Odniesienie do
kierunkowych
efektów uczenia się
(wg. Standardu)

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

wykonywać badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej oraz
wstępnie oceniać i opisywać wynik badania;

POŁ2P_U39 ( B.U14.)

wykonywać badanie ultrasonograficzne ciąży niskiego ryzyka, oceniać prawidłowość jej
rozwoju, wielkość płodu, wykluczać duże wady anatomiczne płodu, oceniać stan płodu
i popłodu (łożyska i płynu owodniowego) oraz opisywać wynik tego badania;

POŁ2P_U42 ( B.U17.)

wykonywać badanie ultrasonograficzne w ginekologii w ocenie nieprawidłowych zmian w
obrębie narządu rodnego;

POŁ2P_U44 (B.U19)

różnicować anatomię ultrasonograficzną narządu rodnego w różnych okresach życia kobiety
i wstępnie interpretować podstawowe wyniki badań ultrasonograficznych;

POŁ2P_U40 (B.U15.)

dokonywać wstępnej oceny płodu i struktur w otoczeniu płodu oraz pogłębionej oceny serca,
układu krążenia i innych struktur płodu za pomocą różnych technik ultrasonograficznych;

POŁ2P_U43 (B.U18.)

interpretować podstawowe wyniki badań ultrasonograficznych z wykorzystaniem techniki
przezpochwowej, przezodbytniczej i przezbrzusznej w położnictwie i ginekologii;

POŁ2P_U45 (B.U20)

określać, w jakich stanach klinicznych, przy jakich podejrzeniach i przy uzyskaniu jakich
obrazów powinno być wykonane konsultacyjne badanie ultrasonograficzne;

POŁ2P_U46 (B.U21)

okazywać dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu położnej i solidarność
zawodową;

POŁ2P_K3

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

ponosić odpowiedzialność za realizowanie świadczeń zdrowotnych

POŁ2P_K6

KARTY PRAKTYK

Zarządzanie w położnictwie
Nazwisko i Imię studenta……………………………………………………………………………………
Studia stacjonarne/ niestacjonarne – II stopnia
Kierunek: Położnictwo
Semestr II
Łączna liczba godzin: 20
Miejsce odbywania praktyki (pieczątka)
3 lub 4 dyżury
( 2 x 8 godz. +1 x 4 godz.) lub (4 x 5 godz.)
Miejsce odbywania praktyki zawodowej: Zakłady opieki
zdrowotnej ambulatoryjnej lub stacjonarnej
Termin odbywania praktyk: od .....................................do........................................
Cel główny praktyki: Student nauczy się praktyk dotyczących zarządzania opieką zdrowotną, a szczególnie podsystemem
pielęgniarstwa/położnictwa.
Tematyka zajęć
1.Polityka zarządzania zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej z pozycji dyrektora ds. pielęgniarstwa/położnictwa
oraz położnej koordynującej oddziałem.
1. Procesy doboru i naboru pracowników. Projektowanie stanowisk pracy dla położnych
2. Adaptacja społeczno-zawodowa nowo zatrudnionych pracowników.
3. Organizacja doskonalenia zawodowego pracowników.
4. Systemy oceniania pracowników.
Kod
dla kierunku

wg
standardu

Efekty uczenia się

A.U9

POŁ2P_U10

A.U10

POŁ2P_U11

A.U11

POŁ2P_U12

A.U12

opracowywać harmonogramy pracy personelu w oparciu o ocenę
zapotrzebowania na opiekę położniczą;

POŁ2P_U13

A.U13

opracowywać plany rozwoju zawodowego własnego i podległego personelu
położniczego;

POŁ2P_U14

A.U14

POŁ2P_K4
POŁ2P_K5

ocena

organizować i nadzorować pracę zespołów pielęgniarskich i położniczych

POŁ2P_U9

POŁ2P_K3

Data

stosować różne metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych;
planować zasoby ludzkie, wykorzystując różne metody, organizować
rekrutację pracowników i planować proces adaptacji zawodowej;

przygotowywać opisy stanowisk pracy dla położnych oraz zakresy
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
okazywać dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu
położnej i solidarność zawodową;
Okazywać troskę o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników
Rozwiązywać złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem
zawodu położnej i wskazywać priorytety realizacji czynności zawodowych

Opinia o przebiegu praktyki
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...............
Ocena końcowa praktyki …………………………..

…………………………………………
Podpis opiekuna praktyk

Opieka specjalistyczna nad pacjentką i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym
Imię i Nazwisko studenta ………………………………………………………………………
Studia stacjonarne/niestacjonarne – II stopnia
Kierunek: Położnictwo
Semestr III
Miejsce odbywania praktyki (pieczątka)
Łączna liczba godzin: 20
4 dyżury ( 4 x 5 godz.)
Miejsce odbywania praktyki zawodowej: Poradnie Zdrowia Psychicznego,
Poradnie Uzależnień, Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej
Termin odbywania praktyk: od .....................................do........................................
Cel główny praktyki: Student pozna ośrodki wsparcia dla kobiet w ciąży i w okresie połogu oraz kobiet w sytuacjach
trudnych tj. uzależnienia, przemoc domowa

Tematyka zajęć
1. Opieka nad kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych
2. Rozpoznanie objawów współuzależnienia i pomaganie osobom współuzależnionym
3. Rozpoznanie środowiska zagrożonego problemem przemocy w rodzinie i udzielanie ofiarom profesjonalnej pomocy.
Kod
dla kierunku

wg standardu

POŁ2P_U48

B.U23.

POŁ2P_U51

B.U26.

POŁ2P_U52

B.U27.

POŁ2P_K5
POŁ2P_K6

Efekty uczenia się

Data

ocena

wskazywać różne formy wsparcia dla kobiet w sytuacjach trudnych w
ciąży i w okresie połogu;
rozpoznawać objawy współuzależnienia i pomagać osobom
współuzależnionym, wdrażając adekwatne postępowanie oraz
sprawować opiekę w środowisku domowym nad kobietą
i noworodkiem uzależnionymi od alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych
rozpoznawać środowiska zagrożone problemem przemocy w rodzinie
i udzielać ofiarom profesjonalnej pomocy;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozwiązywać złożone problemy etyczne związane z
wykonywaniem zawodu położnej i wskazywać priorytety realizacji
czynności zawodowych
Ponosić odpowiedzialność za realizowanie świadczeń zdrowotnych

Opinia o przebiegu praktyki
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Ocena końcowa praktyki …………………………..

…………………………………………
Podpis opiekuna praktyk

Edukacja w praktyce zawodowej położnej
Nazwisko i Imię studenta…………………………………………………………………………………......
Studia stacjonarne/niestacjonarne – II stopnia
Kierunek: Położnictwo
Semestr III
Łączna liczba godzin: 60
6 lub 8 dyżury/ów
( 6x10 godz.) lub (8 x 7,5 godz.)
Miejsce odbywania praktyki zawodowej: Poradnia laktacyjna,
Poradnia diabetologiczna, Poradnia leczenia bólu
Termin odbywania praktyk: od .....................................do........................................

Miejsce odbywania praktyki (pieczątka)

Cel główny praktyki: Student nauczy się rozpoznawać deficyty wiedzy u kobiet w różnych stanach klinicznych oraz
realizować programy edukacyjne
Tematyka zajęć
1. Opracowanie diagnozy edukacyjnej
2. Określenie indywidualnego programu edukacyjnego.
3. Planowanie i realizacja programu edukacyjnego
4. Ocena nabytych umiejętności przez pacjentkę
Kod
dla kierunku

wg standardu

POŁ2P_U57

B.U32.

POŁ2P_U60

B.U35.

POŁ2P_U63

B.U38.

Efekty uczenia się

Data

ocena

prowadzić poradnictwo w zakresie opieki prekoncepcyjnej nad
pacjentką chorą na cukrzycę i w zakresie opieki okołoporodowej nad
kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu chorą na
cukrzycę oraz jej dzieckiem;
prowadzić działania edukacyjne w zakresie laktacji, obejmując
specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko, niezależnie od stanu
klinicznego i stopnia dojrzałości, w okresie przygotowania do
karmienia piersią i w czasie jego trwania oraz w przypadku relaktacji i
laktacji indukowanej;
Prowadzenie edukacji terapeutycznej pacjentki i jej rodziny
dotyczącej objawów ubocznych leczenia onkologicznego,
zapobiegania powikłaniom wynikającym z choroby lub procesu
leczenia oraz w zakresie rehabilitacji wczesnej po leczeniu
onkologicznym narządu rodnego i piersi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

POŁ2P_K5
POŁ2P_K6

Rozwiązywać złożone problemy etyczne związane z
wykonywaniem zawodu położnej i wskazywać priorytety realizacji
czynności zawodowych
Ponosić odpowiedzialność za realizowanie świadczeń zdrowotnych

Opinia o przebiegu praktyki
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Ocena końcowa praktyki …………………………..

…………………………………………
Podpis opiekuna praktyk

Opieka specjalistyczna nad pacjentką i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym
Nazwisko i Imię studenta …………………………………………………………………..
Miejsce odbywania praktyki (pieczątka)
Studia stacjonarne/niestacjonarne – II stopnia
Kierunek: Położnictwo
Semestr IV
Łączna liczba godzin: 40
5 dyżurów ( 5 x 8 godz.)
Miejsce odbywania praktyki zawodowej: Zakłady specjalistycznej opieki onkologiczno - ginekologicznej
Termin odbywania praktyk: od .....................................do........................................

Cel główny praktyki: Student zdobędzie kompetencje zawodowe niezbędne do świadczenia opieki pielęgnacyjno-leczniczej
pacjentkom w ginekologicznych chorobach onkologicznych
Tematyka zajęć
1. Specyfika opieki nad chorą w ginekologii onkologicznej
2. Nowoczesne sposoby leczenia w ginekologii onkologicznej, standardy opieki pielęgnacyjnej
3. Leczenie operacyjne – przygotowanie do zabiegu i opieka pooperacyjna.
4. Współudział położnej we wczesnym usprawnianiu i rehabilitacji.
5. Rola rodziny w opiece nad chorą. Współpraca położnej z innymi członkami zespołu terapeutycznego. Wsparcie
psychiczne.
6. Opieka nad kobietą nieuleczalnie chorą w terminalnej fazie choroby. Podstawowe elementy opieki paliatywnej.
Kod
dla kierunku

wg standardu

POŁ2P_U63

B.U38.

POŁ2P_U64

B.U39.

POŁ2P_K5
POŁ2P_K6

Efekty uczenia się

Data

ocena

Prowadzenie edukacji terapeutycznej pacjentki i jej rodziny
dotyczącej objawów ubocznych leczenia onkologicznego,
zapobiegania powikłaniom wynikającym z choroby lub procesu
leczenia oraz w zakresie rehabilitacji wczesnej po leczeniu
onkologicznym narządu rodnego i piersi.
planować i realizować działania mające na celu zapobieganie
powikłaniom wynikającym z terminalnej fazy choroby.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

rozwiązywać złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem
zawodu położnej i wskazywać priorytety realizacji czynności
zawodowych
ponosić odpowiedzialność za realizowanie świadczeń zdrowotnych

Opinia o przebiegu praktyki
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Ocena końcowa praktyki …………………………..

…………………………………………
Podpis opiekuna praktyk

Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii
Nazwisko i Imię studenta……………………………….……………………………………………………………
Studia stacjonarne/niestacjonarne – II stopnia
Kierunek: Położnictwo
Miejsce odbywania praktyki (pieczątka)
Semestr IV
Łączna liczba godzin: 60
6 lub 8 dyżury/ów ( 6x10 godz.) lub (8 x 7,5 godz.)
Miejsce odbywania praktyki zawodowej: Zakłady opieki zdrowotnej
z pracownią USG
Termin odbywania praktyk: od .....................................do........................................
Cel główny praktyki: Student nauczy się oceniać stan płodu i narządów rodnych w różnych sytuacjach klinicznych
z wykorzystaniem ultrasonografii
Tematyka zajęć
1.
2.
3.
4.

Ocena ultrasonograficzna prawidłowej i powikłanej ciąży. Ultrasonograficzna biometria i ocena wieku ciąży.
Ocena obrazów ultrasonograficznych w chorobach ginekologicznych zez szczególnym uwzględnieniem nowotworów.
Ultrasonografia jamy brzusznej i przezpochwowa. Przygotowanie chorej, opieka w czasie i po badaniu.
Ultrasonografia dopplerowska, śródoperacyjna i 3D.

dla kierunku

Kod
wg standardu

POŁ2P_U39

B.U14.

POŁ2P_U40

B.U15.

POŁ2P_U42

B.U17.

POŁ2P_U43

B.U18.

POŁ2P_U44

B.U19

POŁ2P_U45

B.U20

POŁ2P_U46

B.U21

Efekty uczenia się

Data

ocena

wykonywać badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej
i miednicy mniejszej oraz wstępnie oceniać i opisywać wynik badania;
różnicować anatomię ultrasonograficzną narządu rodnego w różnych
okresach życia kobiety i wstępnie interpretować podstawowe wyniki badań
ultrasonograficznych;
wykonywać badanie ultrasonograficzne ciąży niskiego ryzyka, oceniać
prawidłowość jej rozwoju, wielkość płodu, wykluczać duże wady
anatomiczne płodu, oceniać stan płodu i popłodu (łożyska i płynu
owodniowego) oraz opisywać wynik tego badania;
dokonywać wstępnej oceny płodu i struktur w otoczeniu płodu oraz
pogłębionej oceny serca, układu krążenia i innych struktur płodu za
pomocą różnych technik ultrasonograficznych;
wykonywać badanie ultrasonograficzne w ginekologii w ocenie
nieprawidłowych zmian w obrębie narządu rodnego;
interpretować podstawowe wyniki badań ultrasonograficznych
z wykorzystaniem techniki przezpochwowej, przezodbytniczej
i przezbrzusznej w położnictwie i ginekologii;
określać, w jakich stanach klinicznych, przy jakich podejrzeniach i przy
uzyskaniu jakich obrazów powinno być wykonane konsultacyjne badanie
ultrasonograficzne;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

POŁ2P_K3
POŁ2P_K6

okazywać dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu
położnej i solidarność zawodową;
ponosić odpowiedzialność za realizowanie świadczeń zdrowotnych

Opinia o przebiegu praktyki
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Ocena końcowa praktyki …………………………..

…………………………………………
Podpis opiekuna praktyk

