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1. Cel praktyki: 

Doskonalenie umiejętności stosowania metod i sposobów pielęgnowania położnicy i jej dziecka, organizacji 
stanowiska pracy oraz umiejętności komunikowania się z podopiecznymi i współpracy w zespole 
terapeutycznym.  

 
2. Umiejętności -  wyniku kształcenia student opanuje efekty kształcenia  w dziedzinie umiejętności i 

kompetencji społecznych: 

Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża 
interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki zdrowia; 

D.U1 

Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób ginekologicznych i powikłań 
połogowych 

D.U5 

Pobiera materiał do badań diagnostycznych  D.U9 

Ocenia   stan   ogólny   kobiety   w   kierunku   powikłań   po   specjalistycznych   
badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych; 

D.U10 

Przygotowuje kobietę do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i 
psychicznym 

D.U12 

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjentki, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę 
pielęgniarską 

D.U13 

Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjentki oraz aktywizację z 
wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej 

D.U24 
 
 

Przekazuje informacje o stanie zdrowia kobiety członkom zespołu terapeutycznego D.U26 

Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych D.U27 

Prowadzi dokumentację opieki nad pacjentką: kartę obserwacji, zabiegów 
pielęgnacyjnych i  raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia 
odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki 

D.U28 
 
 

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych;  D.U32 

 Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza  D.U33 

Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i 
posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania 
diagnostyczne 

D.U34 

Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w 
porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie 

D.U35 

W DZIEDZINIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece D.K1 

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do 
profesjonalizmu 

D.K2 

Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece D.K3 

 
1. Treści programowe:  
2. Założenia organizacyjne, cele praktyki , wykaz umiejętności,  kryteria oceny. Zasady pracy na oddziale 

położniczo-noworodkowym. Standard przyjęcia położnicy i noworodka do oddziału położniczo-
noworodkowego.  

3. Przyjęcie i postępowanie z położnicą po porodzie fizjologicznym i zabiegowym. Dokumentacja położnicy i 
noworodka oraz oddziału. 

4. Standard opieki pielęgniarskiej  nad ciężarną, rodzącą i noworodkiem. 
5. Udział pielęgniarki w pielęgnacji położnicy po porodzie siłami natury. 
6. Udział pielęgniarki w pielęgnacji położnicy po porodzie zabiegowym, rozpoznawanie i rozwiązywanie 

problemów pielęgnacyjnych. 
7. Udział pielęgniarki w rozpoznawaniu i ocenie stanu położnicy w przypadku wystąpienia powikłań 

poporodowych, rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych.. 
8. Opieka pielęgniarki nad noworodkiem donoszonym. 



9. Opieka pielęgniarki nad noworodkiem w stanach patologicznych. 
10. Ustalenie diagnozy pielęgniarskiej, planowanie opieki, realizacja  i ocena efektów  działań pielęgniarskich  w 

stosunku do położnicy i noworodka z uwzględnieniem edukacji. 
11. Prowadzenie edukacji  zdrowotnej w oddziale położniczo-ginekologicznym. Przygotowanie położnicy i jej 

rodziny do samoopieki i sprawowania opieki nad noworodkiem. 
12. Ocena założonych efektów kształcenia . Samoocena studenta. 

 
3. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: 

Sprawdzian praktyczny, sprawozdanie pisemne, sprawdzian ustny, ocena prowadzonej dokumentacji, samoocena 
studenta  
Zaliczenie na ocenę: średnia arytmetyczna oceny (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ) przez 
opiekuna dydaktycznego praktyk w porozumieniu z opiekunem praktyk/ pielęgniarką z ramienia zakładu pracy. 
 

4. Warunki zaliczenia praktyki zawodowej: 

 obowiązkowa 100% obecność na zajęciach 

 przestrzeganie regulaminu praktyk zawodowych  

 zaliczenie procesu pielęgnowania  

 zaliczenie tematów  

 zaliczenie efektów kształcenia – wg dziennika  
 
 

                                                                                                    …………  Koordynator przedmiotu  
                  Dr Bogumiła Lubińska-Żądło 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPRAWOZDANIE Z OPIEKI NAD MATKA I DZIECKIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko studenta………………………………..  

rok ………………………… 
 

 

 


