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PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PO III ROKU DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO  

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Po zakończeniu III roku studiów student jest zobowiązany do odbywania praktyki wakacyjnej w szpitalu. Pracę studenta  
i zakres obowiązków nadzoruje kierownik jednostki lub wyznaczony przez niego opiekun. Nieobecność studenta na 
zajęciach musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim (gdy dłuższa niż 1 tydzień praktyka powinna być 
przedłużona).  

 

Oddział chorób wewnętrznych - 120 godzin  (4 tygodnie) 

Program praktyki: 

1. Zapoznanie się z zasadami organizacji oddziału chorób wewnętrznych. 
 

2. 
Nabycie umiejętności przeprowadzenia wywiadu lekarskiego z pacjentem dorosłym,  
w tym pacjentem w wieku podeszłym. 

 
3. 

Dokładne opanowanie techniki pełnego i ukierunkowanego badania fizykalnego i 
umiejętności interpretacji tego badania. 

 
4. 

Doskonalenie umiejętności prowadzenia historii choroby i pozostałej dokumentacji 
medycznej pacjenta w oddziale chorób wewnętrznych. 

 
5. 

Doskonalenie umiejętności interpretacji wyników podstawowych badań 
laboratoryjnych, przeprowadzenia diagnostyki różnicowej najczęstszych chorób 
pacjentów dorosłych w tym szczególnie stanów ostrych. 

 
6. 

Doskonalenie umiejętności planowania postępowania diagnostycznego, 
terapeutycznego i profilaktycznego w najczęstszych chorobach pacjentów dorosłych. 
Planowanie programu rehabilitacji w najczęstszych chorobach pacjentów dorosłych. 
Planowanie konsultacji specjalistycznych. 

7. Asystowanie przy badaniu usg i nabycie umiejętności jego interpretacji. 
 

8. 
Doskonalenie umiejętności w odczytywaniu i interpretacji elektrokardiogramu. 
Asysta przy wykonaniu elektrokardiogramu spoczynkowego 

9. Asystowanie w wizytach lekarskich i udział we wszystkich czynnościach lekarskich. 
10. Prowadzenie podstawowych czynności ratunkowych u pacjentów dorosłych. 

 
11. 

Doskonalenie umiejętności wstrzyknięć dożylnych, podłączenia wlewów kroplowych, 
zakładania wkłuć obwodowych, cewnikowania pęcherza moczowego u kobiet  
i mężczyzn. 

 
12. 

Doskonalenie umiejętności pobierania materiałów do badań laboratoryjnych w tym 
pobierania  posiewów krwi oraz moczu. 

 
13. 

Opanowanie umiejętności oceny możliwości wystąpienia błędu 
przedlaboratoryjnego i zasady jego unikania, z uwzględnieniem znajomości 
antykoagulantów używanych w badaniach laboratoryjnych i przyłóżkowych. 

 
14. 

Zapoznanie się z zasadami wypisywania skierowań na badania dodatkowe, transport 
sanitarny, zwolnień od pracy, recept na leki gotowe oraz recepturowe zgodnie  
z przysługującymi pacjentom uprawnieniami. 

 
  

 

 

 


