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PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PO IV ROKU DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO  

 Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Po zakończeniu IV 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).  

 

60 godzin w oddziale intensywnej terapii  (2 tygodnie) 

Program praktyki: 

 

1. 

Zapoznanie się z zasadami organizacji pracy oraz zakresem udzielanych świadczeń 

zdrowotnych  oddziału intensywnej terapii. 

 

2. 

Poznanie i nabycie umiejętności obsługi aparatury medycznej w oddziale intensywnej 

terapii. 

3. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, różnicowania stanów zagrożenia życia. 

 

4. 

Doskonalenie umiejętności postępowania w ostrych stanach zagrożenia życia i oceny 

stanu pacjenta nieprzytomnego. 

5. Doskonalenie umiejętności monitorowania parametrów życiowych pacjenta. 

6. Asystowanie i poznanie zasad wentylacji wspomaganej i wentylacji zastępczej. 

 

7. 

Asystowanie przy realizacji procedur przeprowadzanych w oddziale intensywnej 

terapii. 

 

8. 

Poznanie zasad wyboru zgodnego z prawem postępowania lekarskiego w sytuacji 

konieczności działania bez zgody pacjenta. 

 

9. 

Zapoznanie się z zasadami przetaczania krwi i jej składników oraz preparatów 

krwiopochodnych. 

 

10. 

Poznanie implikacji klinicznych wywołanych odpowiedzią organizmu m.in. na uraz, 

wstrząs, posocznicę i inne ciężkie zakażenia oraz zrozumienie zasad leczenia w tym 

antybiotykoterapii, płynoterapii, leczenia ostrego uszkodzenia nerek, korekcji 

zaburzeń metabolicznych, elektrolitowych, zaburzeń odżywiania. 

11. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w oddziale intensywnej 

terapii. 
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PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PO IV ROKU DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO   

Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

Po zakończeniu IV 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).  

 

60 godzin w oddziale pediatrii (2 tygodnie) 

Program praktyki: 

 

1. 

Poznanie zasad organizacji oddziału dziecięcego i powiązań organizacyjnych oddziału  

z placówkami lecznictwa otwartego. 

2. Doskonalenie umiejętności oceny stanu dziecka i jego psychofizycznego rozwoju.  

 

3. 

Zapoznanie się z zasadami pielęgnacji niemowlęcia, poznanie zasad żywienia 

zdrowego i chorego dziecka (a zwłaszcza niemowlęcia), 

 

4. 

Doskonalenie umiejętności badania fizykalnego dziecka, posługiwanie się siatkami 

centylowymi, ocena stopnia zaawansowania dojrzewania płciowego. 

5. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy u dzieci i niemowląt. 

 

6. 

Pogłębienie umiejętności właściwego rozpoznawania i różnicowania podstawowych 

jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych. 

 

7. 

Doskonalenie umiejętności właściwej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, 

obrazowych (zwłaszcza ultrasonograficznych) i patomorfologicznych. 

 

8. 

Udział w wizytach lekarskich i zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji 

medycznej u dzieci. 

 

9. 

Nabycie umiejętności oceny stopnia nawodnienia dziecka, a zwłaszcza niemowlęcia, z 

ustaleniem wskazań do leczenia nawadniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego). 

 

10. 

Ocena zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej u chorego dziecka, zwłaszcza u 

niemowlęcia.                                                                                                             

 

11. 

Wykonywanie pod nadzorem lekarza zabiegów: pobierania materiału do badania 

diagnostycznego (pobieranie treści żołądkowej i dwunastniczej, płukanie żołądka), 

podłączenie wlewu kroplowego  oraz wykonywanie wstrzyknięć. 

 

12. 

Poznanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w oddziale 

niemowlęcym i dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

13. Uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych.  

 

14. 

 Interpretacja charakterystyk produktów leczniczych oraz krytyczna ocena materiałów 

reklamowych dotyczących produktów leczniczych. 

 

 


