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II ROK 
3 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 

 
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 

 
MCSM 

D.U2 
D.U3 

Zna zasady postępowania z pacjentem 
po amputacji kończyny dolnej – 
wykonuje opatrunki na kikucie 

       

D.U6 
D.U7 

Zna zasady pielęgnowania pacjentki 
po mastektomii – pielęgnuje ranę 
pooperacyjną 

       

D.U17 Zna zasady żywienia pacjenta 
chirurgicznego – żywienie dojelitowe  
i pozajelitowe 

       

 
Zaliczenie MCSM 
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Zajęcia praktyczne  
D.U1 
D.U2 

 

Przygotowanie pacjenta do zabiegu  
w trybie pilnym 

       

Przygotowanie pacjenta do zabiegu  
w trybie planowym 

       

Sprawuje opiekę nad pacjentem po 
zabiegu operacyjnym w chorobach 
jamy brzusznej 

       

Sprawuje opiekę nad pacjentem po 
zabiegu operacyjnym na naczyniach 
obwodowych – żylaki kończyn dolnych 

       

D.U4 Organizuje opiekę na pacjentem 
septycznym 

       

D.U6 
D.U7 

Wykonuje zmianę opatrunku czystego        

Wykonuje zmianę opatrunku ropnego        

D.U12 
D.U23 

Przygotowuje pacjenta do badań 
diagnostycznych w chirurgii 

       

D.U17 
D.U19 

Zna zasady żywienia pacjenta 
chirurgicznego – żywienie dojelitowe  
i pozajelitowe 

       

D.U24 Zna i stosuje w praktyce skale oceny 
bólu 

       

 
Zaliczenie przedmiotu 

   

 

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne   
 

 MCSM  
D.U15 
D.U18 
D.U3 

Monitoruje układ oddechowy        

Prowadzi tlenoterapię bierną        

Wykonuje gimnastykę oddechową        

D.U26 Podłącza i obsługuje pompę infuzyjną        
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D.U22 
D.U2 

Ułożenie pacjenta z dusznością        

D.U15 Monitoruje diurezę        

 
Zaliczenie MCSM 

   

Zajęcia praktyczne  
D.U1 Zakłada wkłucie obwodowe        

Usuwa cewnik z żył obwodowych        

D.U18 Założenie cewnika do pęcherza 
moczowego 

       

D.U18 Usunięcie cewnika z pęcherza 
moczowego 

       

D.U18 Płukanie pęcherza moczowego        

D.U15 Monitoruje układ oddechowy        

D.U15 Prowadzi tlenoterapię bierną        

D.U3 Wykonuje gimnastykę oddechową        

D.U26 
D.U18 

Podłącza i obsługuje pompę infuzyjną        

D.U3 Ułożenie pacjenta z dusznością        

D.U15 Monitoruje diurezę        

 
Zaliczenie przedmiotu 

   

 
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 

 
MCSM 

D.U26 Tlenoterapia bierna u dziecka  
w zależności od wieku 

       

D.U 26 Obliczanie dawek leków u dzieci        

D.U15 Prowadzenie dokumentacji i założenie 
wkłucia dożylnego u dziecka. 

       



4 
 

D.U1 
D.U3 

Postępowanie z dzieckiem w trakcie 
napadu drgawek gorączkowych 

       

D.U1 
D.U3 

Ocena stopnia odwodnienia u dziecka 
z biegunką 

       

 
Zaliczenie MCSM 

   

 
Zajęcia praktyczne  

D.U1 Przyjęcie dziecka w oddział        

D.U15 Prowadzenie dokumentacji w oddziale 
pediatrycznym 

       

D.U2 Edukacja dziecka i rodziny na temat 
opieki nad dzieckiem ze schorzeniami 
alergicznymi 

       

D.U3 Drenaż ułożeniowy u dziecka        

D.U3 Technika oklepywania dziecka        

D.U18 Tlenoterapia bierna u dziecka        

D.U4 Zasady izolacji dziecka z chorobą 
zakaźną 

       

D.U5 Ocena rozwoju psychofizycznego 
dziecka 

       

D.U17 Karmienie dziecka        

D.U24 Ocena poziomu bólu u dziecka        

D.U26 Wykonanie inhalacji o dziecka        

 
Zaliczenie przedmiotu 
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Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo – ginekologiczne 

 
MCSM 

D.U1 
D.U8 

Udział pielęgniarki w porodzie nagłym        

D.U1 Pielęgnacja pacjentki po porodzie 
fizjologicznym 

       

D.U1 
D.U8 

Pielęgnacja pacjentki po porodzie 
zabiegowym 

       

D.U8 Pielęgnacja pacjentki po porodzie 
operacyjnym 

       

D.U2 Zaopatrzenie noworodka po porodzie        

D.U1 Ocena w skali APGAR        

D.U12 Samobadanie piersi        

 
Zaliczenie MCSM 

   

Zajęcia praktyczne  
D.U1 Przyjęcie pacjentki w oddział        

D.U1 Opieka na ciężarną rodzącą         

D.U2 Pielęgnacja pacjentki po porodzie 
fizjologicznym 

       

D.U8 Pielęgnacja pacjentki po porodzie 
zabiegowym 

       

D.U8 Pielęgnacja pacjentki po porodzie 
operacyjnym 

       

D.U2 Zaopatrzenie noworodka po porodzie        

D.U1 Ocena w skali APGAR        

D.U1 Karmienie noworodka - naturalne        

D.U1 Karmienie noworodka -  sztuczne        

D.U8 Pielęgnowanie pacjentki po operacji        
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ginekologicznej 

D.U12 Pielęgnowanie pacjentki ze 
schorzeniami onkologicznymi narządu 
rodnego 

       

 
Zaliczenie przedmiotu 

   

 
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 

 
MCSM 

D.U1 
D.U3 

Postępowanie z pacjentem z napadem 
padaczkowym 

       

D.U1 
D.U3 

Zasady postępowania z pacjentem po 
udarze krwotocznym 

       

D.U1 
D.U3 

Zasady postępowania z pacjentem po 
udarze niedokrwiennym 

       

D.U1 
D.U3 

Postępowanie z pacjentem  
z chorobami demielizacyjnymi 

       

 
Zaliczenie MCSM 

   

Zajęcia praktyczne  
D.U1 Badanie neurologiczne        

D.U12 Przygotowanie do badań 
diagnostycznych w przebiegu chorób 
neurologicznych 

       

D.U3 Zasady postępowania z pacjentem po 
udarze krwotocznym 

       

D.U3 Zasady postępowania z pacjentem po 
udarze niedokrwiennym 

       

D.U2 Postępowanie z pacjentem z 
chorobami demielizacyjnymi 

       

D.U24 Postępowanie z pacjentem z zespołem        
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bólowym kręgosłupa 

D.U8 Pielęgnowanie pacjenta z guzem 
mózgu po zabiegu operacyjnym 

       

D.U2 Opieka nad pacjentem z zaburzeniami 
neurologicznymi w przebiegu 
alkoholizmu 

       

 
Zaliczenie przedmiotu 

   

 


