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POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ PO V ROKU STUDIÓW 
KIERUNKU LEKARSKIEGO 

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach 

CHIRURGIA (dwa tygodnie) 60 godzin 

Program praktyki: 

1. Poznanie organizacji oddziału chirurgicznego (izba przyjęć, blok operacyjny, sale opatrunkowe), 

zasad przyjęć, prowadzenia dokumentacji medycznej chorego. 

2. Poznanie narzędzi chirurgicznych oraz aparatury używanej w oddziale chirurgicznym. 

3. Doskonalenie badania fizykalnego oraz postępowania diagnostycznego zwłaszcza w nagłych 

przypadkach chirurgicznych, udział w wizytach lekarskich. 

4. Opanowanie zasad opatrywania ran, zakładania szwów, doskonalenie technik desmurgii. 

5. Poznanie ogólnych zasad oraz różnych sposobów znieczulania miejscowego i ogólnego pacjenta 

do zabiegów chirurgicznych, zasady kwalifikacji pacjentów do operacji ze wskazań nagłych                              

i planowych. 

6. Aktywny udział w pracy oddziału: wykonywanie podstawowych zabiegów, np.: zmian 

opatrunków, zdejmowania szwów, podłączania kroplówek, pobierania materiału do badań 

diagnostycznych, umiejętność wykonania podstawowych zabiegów z zakresu „małej” chirurgii 

7. Opanowanie zasad aseptyki i antyseptyki oraz techniki mycia się do zabiegu operacyjnego. 

8. Asystowanie w operacjach chirurgicznych w warunkach sali operacyjnej, założenie jałowych 

rękawiczek, fartucha operacyjnego oraz przygotowanie pola operacyjnego zgodnie z zasadami 

aseptyki. 

9. Poznanie zasad wypisywania załączników na badanie patomorfologiczne, poznanie przepisów 

sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w oddziale chirurgicznym oraz metod 

zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

10. Uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych. 

11. Doskonalenie umiejętności właściwej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, obrazowych 

i patomorfologicznych. 

12. Poznanie zasad uzyskiwania świadomej zgody na zabieg operacyjny. 

 

Potwierdzam zaliczenie efektów uczenia się i zrealizowanie programu w zakresie 
treści objętych praktyką w okresie od ........................ do ……............. 
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POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (dwa tygodnie) 60 godzin 

Program praktyki: 

1. Zapoznanie się z organizacją izby przyjęć położniczej, traktu porodowego i oddziału połogowego. 

2. Poznanie zasad przyjęcia rodzącej do porodu, zapoznanie się z odpowiednią dokumentacją 

medyczną, nabycie umiejętności przygotowania pacjentki do porodu. 

3. Obserwacja porodu oraz prowadzenia pod nadzorem dokumentacji przebiegu porodu, 

z uwzględnieniem najważniejszych parametrów świadczących o stanie matki i płodu. 

4. Asysta przy porodzie fizjologicznym pod ścisłym nadzorem położnej i lekarza. 

5. Zapoznanie się z techniką szycia krocza. 

6. Nabycie umiejętności oceny łożyska po porodzie. 

7. Zapoznanie się z aparaturą dostępną w oddziale położniczym (amnioskop, detektor tętna itp.). 

8. Asysta przy cięciu cesarskim. 

9. Zapoznanie się z organizacją pracy w izbie przyjęć ginekologicznej i na oddziale  ginekologicznym, 

nabycie umiejętności badania ginekologicznego. 

10. Omówienie zasad kwalifikowania pacjentek do zabiegu operacyjnego z zakresu ginekologii. 

11. Poznanie zasad pracy w gabinecie zabiegowym i prowadzenia dokumentacji zabiegowej, 

pobierania materiału do badania histopatologicznego i cytologicznego oraz wypełniania 

odpowiednich skierowań do badań. 

12. Asysta przy zabiegach i operacjach ginekologicznych. 

13. Nabycie umiejętności obserwacji pacjentek w okresie pooperacyjnym i prowadzenie 

dokumentacji medycznej. 

14. Poznanie zasad postępowania z pacjentkami hospitalizowanymi z powodu patologii ciąży, w tym 

postępowanie z pacjentkami hospitalizowanymi z powodu zagrażającego poronienia. 

15. Poznanie zasad profilaktyki nowotworów narządów płciowych żeńskich i gruczołu piersiowego. 

16. Poznanie przepisów sanitarno–epidemiologicznych obowiązujących w oddziale położniczym 

i ginekologicznym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

17. Doskonalenie umiejętności właściwej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, obrazowych 
i patomorfologicznych. 
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