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PLAN OPIEKI 

Przygotowując plan opieki, uwzględnij działania położnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018, poz 1756). Położnanw 

planie opieki: 

1. ocenia stan zdrowia położnicy i noworodka;  

2. obserwuje i ocenia rozwój fizyczny dziecka oraz przyrost masy ciała;  

3. udziela porad na temat opieki nad noworodkiem i jego pielęgnacji;  

4. ocenia, w jakim stopniu położnica stosuje się do zaleceń położnej dotyczących opieki i pielęgnacji 

noworodka;  

5. ocenia możliwości udzielania pomocy i wsparcia położnicy ze strony osoby bliskiej;  

6. zwraca uwagę na relacje w rodzinie i wydolność opiekuńczą rodziny, interweniuje w przypadku 

zaobserwowania przemocy lub innych występujących nieprawidłowości;  

7. zachęca matkę do karmienia naturalnego, udziela porady laktacyjnej z uwzględnieniem oceny anatomii i 

fizjologii piersi matki i jamy ustnej dziecka, oceny techniki karmienia, umiejętności ssania i skuteczności 

karmienia oraz czynników ryzyka niepowodzenia w laktacji, pomaga w rozwiazywaniu problemów 

związanych z laktacją;  

8. udziela instruktażu w zakresie czynności higienicznych u noworodka, w tym: techniki kąpieli noworodka, 

pielęgnowania skóry, pielęgnacji kikuta pępowiny i dna pępka;  

9. informuje o obowiązku zgłaszania się z dzieckiem na szczepienia ochronne i badania profilaktyczne;  

10. informuje o potrzebie odbycia wizyty u lekarza położnika w ósmym tygodniu od urodzenia dziecka; 

11. udziela porad na temat zdrowego stylu życia;  

12. udziela porad na temat minimalizowania i radzenia sobie ze stresem;  

13. prowadzi edukację zdrowotną, ze szczególnym uwzględnieniem: wpływu palenia tytoniu na zdrowie, 

przenikania alkoholu do mleka matki i jego wpływu na rozwój dziecka, profilaktyki raka piersi i raka szyjki 

macicy, powrotu płodności po porodzie, metod planowania rodziny, higieny i trybu życia w połogu, 

odżywiania matki karmiącej, korzyści z karmienia piersią, rozwiązywania i zapobiegania problemom 

związanym z laktacją, samoopieki położnicy i pielęgnacji dziecka;  

14. realizuje świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne samodzielnie lub na zlecenie 

lekarskie;  

15. zdejmuje szwy z krocza i brzucha w zakresie swoich kompetencji, jeżeli zachodzi taka potrzeba;  

16. realizuje działania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z planu opieki;  

17. motywuje do prowadzenia gimnastyki oraz udziela instruktażu odnośnie do kinezyterapii w połogu;  

18. udziela informacji na temat problemów okresu noworodkowego i okresu połogu, sposobów zapobiegania im 

oraz zasad postępowania w przypadku ich wystąpienia;  

19. udziela osobie bliskiej informacji na temat zmian fizycznych i reakcji emocjonalnych zachodzących w połogu 

i przygotowuje do udzielenia pomocy i wsparcia położnicy oraz wskazuje instytucje, w których osoba bliska 

może uzyskać stosowną pomoc. 
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KRYTERIA OCENY PRACY: 

Praca zostanie oceniona zgodnie z następującymi punktami: 

1. poprawność merytoryczna: 

• pełna, wyczerpująca zagadnienie powyżej 90 % - 3 pkt; 

• w większości wyczerpująca zagadnienie w granicach 70 - 90 % - 2 pkt. 

• Częściowa, wyczerpująca zagadnienie w granicach 50 - 70 % - 1 pkt. 

• wyczerpująca zagadnienie poniżej 50% - 0 pkt. (w tym wypadku nie ma możliwości zaliczenia pracy) 

2.  wygląd i układ pracy (wyjustowanie, czytelność, ilustracje, grafiki itp.) 

• praca czytelna, bez błędów edytorskich, podzielona na części, zawierająca grafikę lub ilustracje - 3 pkt. 

• praca czytelna, z nielicznymi błędami edytorskimi, bez grafiki lub ilustracji - 2 pkt 

• praca zawierająca błędy literowe, edytorskie, monotonna w przekazie - 1 pkt 

• układ pracy mało czytelny, brak ilustracji lub grafik - 0 pkt 

3. terminowość oddania pracy: 

• w ustalonym terminie - 1 pkt. 

• po upływie terminu - 0 pkt. 

Punktacja: 

7 pkt - bardzo dobry 

6 pkt - ponad dobry 

5  pkt - dobry 

4 pkt - dość dobry 

3 pkt – dostateczny 

 

Czcionka: Times New Roman 12 lub Arial 10.  

Prace należy zgrać na nośnik, każdy plik opisać zgodnie ze wzorem: 

Nazwisko i imię, grupa Z… studia stacjonarne/niestacjonarne, rok …. – plan opieki  
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Strona tytułowa 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach 
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PLAN OPIEKI POŁOŻNICZEJ  

 

 

Praktyka zawodowa realizowana metodą kształcenia na odległość 

 

Przedmiot…………………………………………………………. 

Liczba godzin: 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek: Położnictwo, studia ………..stacjonarne 

rok studiów …………….  semestr …………….... 

 

 

 

Grupa Z… 

imię i nazwisko 

 

 

Katowice, 2020/2021 


