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Program praktyki zawodowej dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

 
1. Cel praktyki zawodowej: 

Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie opiekun 
medyczny. 

2. Cele szczegółowe: 
Po odbyciu praktyki zawodowej słuchacz powinien: 

 analizować dokumentację osoby chorej i niesamodzielnej, 

 przeprowadzić wywiad z osobą chorą i niesamodzielną i jej rodziną, 

 udokumentować wyniki oceny stanu podopiecznego na podstawie wywiadu, obserwacji i analizy danych, 

 określić wskazania i przeciwwskazania do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, 

 charakteryzować niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, 

 planować wykonywanie czynności  higienicznych i pielęgnacyjnych, 

 organizować wykonywanie czynności  higienicznych i pielęgnacyjnych, 

 przestrzegać zasady wykonywania czynności higienicznych, 

 przestrzegać zasady wykonywania czynności pielęgnacyjnych, 

 dobierać metody i techniki wykonywania czynności  higienicznych i pielęgnacyjnych, 

 stosować algorytmy wykonywania czynności  higienicznych, 

 stosować algorytmy wykonywania czynności  pielęgnacyjnych, 

 wykonać  słanie łóżka pustego, 

 wykonać słanie łóżka z osobą chorą i  niesamodzielną, 

 wykonywać toaletę całego ciała osobie chorej i  niesamodzielnej, 

 wykonywać mycie głowy w łóżku, 

 wykonywać zmianę bielizny osobistej, 

 wykonywać zmianę pielucho majtek, 

 układać chorego w łóżku, 

 zmieniać pozycję chorego w łóżku, 

 karmić chorego w łóżku, 

 pomagać osobie chorej i  niesamodzielnej podczas spożywania posiłków, 

 przekazywać informacje pielęgniarce o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia osoby chorej 
i niesamodzielnej, 

 sformułować i zastosować zasady etyczne wchodzące w skład kodeksu zawodowego w pracy opiekuna 
medycznego, 

 rozwiązać dylematy etyczne pojawiające się w realizacji zadań zawodowych, 

 zastosować techniki twórczego myślenia w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w związku 
z wykonywaną pracą zawodową, 

 posłużyć się ewaluacją i oceną przy realizacji zadań zawodowych, 

 określić cele oraz przewidywane efekty podejmowanych działań, 

 określić czynniki mające wpływ na efektywność podejmowanych działań, 

 zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy,  

 określić przyczyny i skutki stresu w sytuacjach zawodowych, 

 zidentyfikować u siebie symptomy stresu, 

 zastosować techniki radzenia sobie ze stresem, 

 skorzystać z różnych źródeł informacji w celu aktualizowania wiedzy zawodowej, 

 skorzystać z pomocy i doświadczeń współpracowników w rozwiązywaniu trudności zawodowych, 

 zastosować zasadę zaufania i poszanowania prywatności w wykonywaniu zadań zawodowych, 

 zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, 

 przeanalizować mocne i słabe strony wykonywanych przez siebie działań, 

 dokonać oceny wykonywanych przez siebie działań, 

 przestrzegać zasad negocjacji, 

 wykorzystać odpowiednie techniki porozumiewania się w negocjowaniu, 
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 sformułować na piśmie porozumienie/umowę/kontrakt, 

 podjąć odpowiedzialność za przydzielone w ramach pracy zespołu zadania, 

 przestrzegać terminów wykonania przydzielonych zadań, 

 określić cele pracy zespołowej, 

 sporządzić plan pracy zespołu, 

 dobrać osoby do wykonania określonych zadań według ich kompetencji zawodowych, 

 określić terminy wykonania poszczególnych zadań w ramach pracy zespołu, 

 zorganizować spotkania robocze zespołu zadaniowego, 

 zastosować odpowiednie strategie kierowania zespołem, 

 zanalizować działania zespołu zadaniowego, 

 sporządzić sprawozdania z realizacji działań zespołowych, 

 zastosować badanie opinii pracowników na temat warunków pracy, 

 zaplanować zmiany techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakości pracy, 

 zastosować techniki aktywnego słuchania w porozumiewaniu się z klientami, 

 zastosować zasady asertywności w porozumiewaniu się ze współpracownikami i klientami, 

 zidentyfikować bariery komunikacyjne pojawiające się w kontaktach ze współpracownikami, 

 zidentyfikować i rozwiązać konflikty między współpracownikami, 

 określić zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem zadań zawodowych, 

 zapobiec zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym z wykonywaniem zadań zawodowych, 

 organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, 

 przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy, 

 dokonać utylizacji odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

 użyć odzieży roboczej i obuwia roboczego zgodnie z obowiązującymi przepisami (normami), 

 dobrać rodzaj środka ochrony indywidualnej w zależności od stopnia i rodzaju zagrożenia w środowisku pracy 

 określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych, 

 zastosować zasady ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, 

 udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia 
i życia. 
 

3. Treści kształcenia w czasie praktyki zawodowej: 

 cele wykonania toalety chorego w łóżku, 

 cele karmienia i przepajania chorego w łóżku, 

 cel zmiany bielizny pościelowej i osobistej, 

 cele wymiany pieluchomajtek, podawania basenu i kaczki, 

 wskazania do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, 

 przeciwwskazania do wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych - niebezpieczeństwa związane 
z wykonywaniem czynności higienicznych i pielęgnacyjnych, 

 planowanie wykonywania czynności higienicznych, 

 planowanie wykonania czynności pielęgnacyjnych, 

 organizowanie wykonania czynności higienicznych organizowanie wykonania czynności pielęgnacyjnych, 

 zasady dotyczące czynności higienicznych, 

 zasady dotyczące czynności pielęgnacyjnych ,higienicznych, 

 ocenia stanu higieniczny chorego, 

 słanie łóżka pustego, 

 słanie łóżka z osobą chorą i niesamodzielną, 

 toaleta całego ciała osobie chorej i niesamodzielnej z uwzględnieniem toalety i zabiegów pielęgnacyjnych 
w obrębie jamy ustnej, 

 mycie głowy osoby chorej i niesamodzielnej leżącej w łóżku, 

 zmiana bielizny osobistej, 

 podanie kaczki, basenu, 

 zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej wygodnego i bezpiecznego ułożenia w łóżku, 

 karmienie osoby chorej i niesamodzielnej lub pomoc przy jej karmieniu, 
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 zapewnienie higieny i estetycznego wyglądu otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej, 

 procedury postępowania z brudną bielizną, 

 dezynfekcja oraz myje przyborów i sprzętu używanego podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
u osoby chorej i niesamodzielnej. 

4. Czas trwania praktyki zawodowej: 
Wymiar praktyki: 104 godziny 

5. Miejsce odbycia praktyki: 
Praktyka powinna odbywać się w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub 
placówkach pomocy społecznej. 

6. Warunki realizacji: 
Program praktyki zawodowej należy traktować elastycznie, realizowane zadania powinny być dostosowane do 
specyfiki placówki.  
 
Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyki.  
 
Słuchacz ma obowiązek w czasie praktyki prowadzić dzienniczek praktyki, w którym powinien zapisywać informacje 
dotyczące stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz własne wnioski. 
Zapisy w dzienniczku praktyk powinny być potwierdzone podpisem i pieczątką osoby odpowiedzialnej za realizację 
programu praktyk lub pracownika, który nadzorował w danym dniu słuchacza. 
 
Opiekun praktyki dokonuje oceny umiejętności opanowanych przez słuchaczy podczas praktyki, na podstawie 
obserwacji sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk.  
Ocenę osiągnięć słuchacza należy przeprowadzać systematycznie, zgodnie ze znanymi słuchaczom, przyjętymi 
wcześniej kryteriami oceny określonymi na podstawie statutu szkoły. 
 
Zakład organizujący praktykę po jej zakończeniu wystawia słuchaczowi zaświadczenie potwierdzające odbycie 
praktyki, według wzoru stanowiącego załącznik do umowy o odbywaniu praktyk zawodowych. 
Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej może otrzymać słuchacz, który uczęszczał  
na praktykę w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 
 
Zaświadczenie powinno zawierać liczbę godzin odbytej praktyki wraz z oceną. 
 

7. Środki dydaktyczne: 
Dostosowane do realizowanych zadań. 

8. Zalecane metody dydaktyczne: 
Podstawową metodą nauczania będzie metoda instruktażu i ćwiczeń. 

9. Formy organizacyjne: 
Praca indywidualna i grupowa. 

10. Formy indywidualizacji pracy słuchaczy uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości i potrzeb słuchacza. 
 


