
1 
 

 

 

I ROK            

1 semestr 

 

Efekt 

uczenia 

się 

Umiejętność 

Poziom I Poziom II Poziom III Poziom IV 

Ocena 

(średnia 

ocen 

poziomu 

 I – IV ) 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Podstawy opieki położniczej  – laboratorium 

 

C.U1 Diagnoza 

pielęgniarska- 

ustalenie sytuacji 

zdrowotnej pacjenta 

      

C.U45 

C.U44 

C.U23 

Higieniczne i 

chirurgiczne mycie 

rąk 

      

Zakładanie 

jednorazowych 

jałowych rękawic 

Zakładanie fartucha 

chirurgicznego i 

elementów stroju 

operacyjnego 

      

 Bandażowanie 

klatki piersiowej 
      

 Bandażowanie 

kończyn 
      

C.U19 Ścielenie łóżka 

pustego 
      

Ścielenie łóżka   

z pacjentem 
      

Zmiana bielizny 

pościelowej 
      

Zmiana bielizny 

osobistej pacjenta 
      

Toaleta ciała 

pacjentki w łóżku 
      

Pielęgnacja jamy 

ustnej 
      

Pielęgnacja włosów 

pacjentki 
      

Toaleta krocza       
Jałowe mycie 

krocza 
      

Kąpiel/ pielęgnacja 

noworodka/ 

niemowlęcia 
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Przewijanie 

noworodka / 

niemowlęcia 

      

Toaleta  

i zabezpieczenie 

kikuta 

pępowinowego 

      

C.U2 

C.U4 

C.U10 

 

 

 

Pomiar, ocena  

i dokumentowanie 

wskaźników 

antropometrycznych 

noworodka 

      

Pomiar,  ocena  

i dokumentowanie 

pomiaru tętna 

      

Pomiar,  ocena  

i dokumentowanie 

pomiaru 

temperatury 

      

Pomiar,  ocena  

i dokumentowanie 

pomiaru RR 

      

Pomiar, ocena  

i dokumentowanie 

wzrostu i masy ciała 

      

C.U5 Prowadzenie 

bilansu wodnego 
      

C.U17 

C.U18 

Przygotowanie 

matki i dziecka do 

karmienia piersią 

      

Karmienie 

noworodka piersią 
      

Karmienie sztuczne 

noworodków/ 

niemowląt 

      

Karmienie 

noworodka pipetą  

i przez zgłębnik 

      

Zakładanie 

noworodkowi 

zgłębnika do 

żołądka  

      

C.U16 Wykonywanie 

enemy 

oczyszczającej  

u pacjentki 

      

Wykonywanie 

kroplowego wlewu 

doodbytniczego  

u pacjentki 

      

C.U22 

C.U21 

Nacieranie  

i oklepywanie 

chorego 

      

Stosowanie 

kompresów  

i okładów 

      

Odśluzowanie  dróg 

oddechowych 
      

Pozycjonowanie  

i przenoszenie 

pacjentki 

      

Gimnastyka 

oddechowa 
      

Inhalacja        
C.U20 Profilaktyka/ 

pielęgnowanie 
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odleżyn 

C.U15 Założenie/ 

usunięcie cewnika 

do pęcherza 

moczowego 

      

Płukanie pęcherza 

moczowego  

u kobiet 

      

C.U4 

C.U10 

Ocena noworodka 

wg skali Apgar 
      

Zabieg Credego 

 
      

Oznakowanie 

noworodka 
      

Pobieranie 

gazometrii z krwi 

pępowinowej 

      

Podawanie leków 

drogą dopochwową/ 

doodbytniczą 

      

Przygotowanie do 

zabiegów droga 

pochwową 

      

Wykonanie iniekcji 

domięśniowej   

u pacjentki  

      

Wykonanie iniekcji 

domięśniowej  

u noworodka  

      

Wykonanie iniekcji 

podskórnej  
      

C.U14 Założenie, 

usunięcie, 

monitorowanie 

wkłucia 

obwodowego u 

dorosłego  

      

Wykonanie 

kroplowego wlewu 

dożylnego  

u dorosłego  

      

Wykonanie 

kroplowego wlewu 

dożylnego  

u noworodka 

      

C.U1 

C.U2 

C.U3 

Wypełnianie 

dokumentacji 

medycznej pacjenta 

      

Odczytywanie  

i interpretacja karty 

zleceń lekarskich 

      

C.U45 

C.U44 

C.U23 

Segregacja 

odpadów 

medycznych 

Segregacja ostrych 

narzędzi 

      

 

Kompetencje społeczne * 
      

 

Zaliczenie laboratorium 

(Ewentualne uwagi) 

 
 

 

Data zaliczenia 

 

 

Ocena 

(średnia 

ocen z 

pozycji 

7) 

 

Podpis 
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Podstawy opieki położniczej  - zajęcia praktyczne 

 

Efekt 

uczenia 

się 

Umiejętność 

Poziom I Poziom II Poziom III Poziom IV 

Ocena 

(średnia 

ocen 

poziomu 

 I – IV ) 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

C.U1 Obserwacja i 

monitorowanie 

stanu pacjenta 

      

C.U2 

C.U3 

Przeprowadzenie 

wywiadu z 

pacjentem 

      

Rozwiązuje 

problemy 

pielęgnacyjne 

pacjenta 

      

Prowadzenie 

dokumentacji 

medycznej 

      

C.U2 Przyjęcie pacjentki / 

noworodka do 

szpitala i oddziału 

      

Przygotowanie  

i udział w badaniu 

ginekologicznym  

      

Udział w wizycie 

lekarskiej 

      

C.U2 Stosowanie ćwiczeń 

biernych, czynnych, 

gimnastyki 

oddechowej, 

drenażu 

złożeniowego, 

inhalacji, 

odsluzowania dróg 

oddechowych 

      

C.U1 

C.U2 

C.U5 

Karmienie 

noworodka 

naturalne i sztuczne 

Stosowanie pozycji 

do karmienia 

naturalnego 

      

Pierwsza kąpiel 

noworodka 

      

Pielęgnowanie 

noworodka  

      

Wykonanie 

czynności 

higienicznych  

u pacjentki 

      

C.U15 Założenie 

/usuniecie cewnika 

do pęcherza 

moczowego 

      

Monitorowanie i 

pielęgnacja cewnika 
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Foleya 

C.U14 Założenie/ 

usunięcie wkłucia 

obwodowego 

      

Monitorowanie, 

pielęgnacja wkłucia 

obwodowego 

      

C.U2 

C.U44 

Udział w zakładaniu 

zgłębnika do 

żołądka u 

noworodka oraz 

zabiegach 

doodbytniczych 

      

 Wykonuje 

czynności 

higieniczne  

u pacjenta i 

noworodka zgodnie 

z jego stanem 

zdrowia 

      

Ocenia ryzyko 

odleżyn i stosuje 

działania 

profilaktyczne 

      

C.U44 

C.U45 

Segreguje odpady 

medyczne 

      

Stosuje środki 

ochrony własnej  

i pacjenta przed 

zakażeniem 

      

Stosowanie  zasad 

aseptyki i 

antyseptyki, wdraża 

postępowanie w 

przypadku 

ekspozycji na 

zakażenie 

      

 

Kompetencje społeczne * 

      

 

Zaliczenie zajęć praktycznych 

(Ewentualne uwagi) 

 
 

 

Data zaliczenia 

 

 

Ocena 

(średnia 

ocen z 

pozycji 

7) 

 

Podpis 

 
 

  

 


