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I ROK 
1 semestr 

Efekt 
uczenia się 

Umiejętność 

Poziom I Poziom II Poziom III Poziom IV 

Ocena Data Podpis 

Obserwacja 
procedur  

w praktyce 

Wykonanie 
umiejętności  

z pomocą 
osoby 

nadzorującej 

Wykonanie 
umiejętności pod 
kierunkiem osoby 

nadzorującej 

Wykonanie 
umiejętności 
samodzielnie, 
bezpiecznie, 

kompetentnie  
z uzasadnieniem 

swojego działania 
w obecności osoby 

nadzorującej 

 
Podstawy pielęgniarstwa - laboratorium 

 
C.U1 Ustalenie problemów pielęgnacyjnych 

pacjenta 
       

C.U4 
C.U8 

Ułożenie pacjenta w łóżku różnymi 
metodami 

       

Wdrażanie profilaktyki p/odleżynowej        

Pomiar oddechów         

Pomiar temperatury ciała        

Pomiar tętna        

Pomiar RR        

Wykonanie EKG        

Pomiar i ocena obwodów, obrzęków        

Pomiar i ocena saturacji krwi        

Pomiary antropometryczne – BMI, 
WHR 
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Ocena narządu wzroku         

Ocena narządu słuchu        

C.U5 Pomiary masy ciała osoby dorosłej        

Pomiary masy ciała dziecka        

Przewijanie dziecka        

Karmienie dziecka        

Bandażowanie głowy        

Bandażowanie klatki piersiowej        

Bandażowanie kończyn        

Wykonywanie opatrunku rany czystej        

Wykonywanie opatrunku rany ropnej        

C.U10 Wykonywanie okładów        

Zastosowanie baniek leczniczych        

Zastosowanie kompresów        

C.U16 
C.U25 

Karmienie i pojenie chorego        

Karmienie chorego przez zgłębnik        

Karmienie chorego przez gastrostomię        

Karmienie chorego przez 
mikrojejustomię 

       

Usuwanie zgłębnika żołądkowego        

C.U17 Przemieszczanie pacjenta w łóżku        

Przemieszczanie pacjenta poza łóżko 
przy pomocy sprzętu 

       

C.U18 
C.U19 
C.U12 

Wykonywanie ćwiczeń biernych i 
czynnych 

       

Gimnastyka oddechowa        

Podawanie tlenu        

Wykonywanie inhalacji        

Toaleta drzewa oskrzelowego        

Drenaż ułożeniowy        

C.U20 Prześcielenie łóżka pustego        

Prześcielenie łóżka pacjentowi        
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leżącemu 

Zmiana bielizny osobistej pacjentowi 
leżącemu 

       

Zmiana bielizny pościelowej        

Toaleta pacjenta w łóżku        

Toaleta jamy ustnej        

Mycie krocza i zewnętrznych 
narządów płciowych u kobiety 

       

Mycie krocza i zewnętrznych 
narządów płciowych u mężczyzn 

       

Zmiana pieluchomajtek        

Podawanie basenu         

Podawanie kaczki        

Mycie włosów        

Założenie czepca        

Kąpiel dziecka        

C.U21 Stosuje środków ochrony własnej i 
pacjentów 

       

C.U22 Stosowanie opatrunków na odleżyny        

C.U26 Wypełnianie dokumentacji medycznej 
pacjenta 

       

Odczytywanie i interpretacja karty 
zleceń lekarskich 

       

Prowadzenie dokumentacji procesu 
pielęgnowania 

       

C.U48 Segregacja odpadów medycznych        

Dekontaminacja odpadów zakaźnych        

Segregacja ostrych narzędzi        

C.U49 Higieniczne mycie rąk        

Chirurgiczne mycie rąk        

Zakładanie rękawic jednorazowych 
jałowych 
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Zakładanie fartucha chirurgicznego  
i elementów stroju operacyjnego 
 

       

 
Zaliczenie laboratorium 

   

 
Podstawy pielęgniarstwa - zajęcia praktyczne 

 
C.U1 
C.U4 

Obserwacja i monitorowanie stanu 
pacjenta 

       

C.U2 Przeprowadzenie wywiadu z 
pacjentem 

       

C.U5 Rozwiązuje problemy pielęgnacyjne 
pacjenta 

       

C.U7 Prowadzenie dokumentacji pacjenta        

C.U8 Wykonuje pomiary: Tętno        

Wykonuje pomiary: Temperatura        

Wykonuje pomiary: Oddech        

Wykonuje pomiary: RR        

Wykonuje pomiary: Masy ciała i 
wzrostu, wskaźnika BMI, WHR 

       

C.U10 Wykonanie zabiegów przeciw 
zapalnych – okłady, kompresy 

       

C.U16 
 

Karminie pacjenta z uwzględnieniem 
jego stanu klinicznego 

       

C.U17 Ułożenie pacjenta w łóżku różnymi 
metodami 

       

C.U18 
C.U19 

 

Wykonanie gimnastyki oddechowej        

Wykonanie drenażu ułożeniowego        

Wykonanie inhalacji        

Oklepywanie pacjenta        
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Ćwiczenia czynne i bierne        

C.U20 Wykonuje czynności higieniczne u 
pacjenta zgodnie z jego stanem 
zdrowia 

       

C.U22 Ocena ryzyka odleżyn i stosowanie 
działań profilaktycznych 

       

Pielęgnacja odleżyn        

C.U26 Prowadzi dokumentację medyczną        

C.U48 
C.U49 

Segreguje odpady medyczne        

Staje środki ochrony własnej i 
pacjenta przed zakażeniami 

       

 
Zaliczenie 

   

 


