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KARTA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH 
 

Lp. Nazwa umiejętności Zaliczenie  

Data zaliczenia Podpis opiekuna praktyk 

1 Przygotowuje stanowisko do przeprowadzenia leczenia nerkozastępczego    

2 Przygotowuje pacjenta do leczenia nerkozastępczego i asystuje przy zabiegu    

3 Monitoruje parametry życiowe oraz obserwuje pacjenta poddawanego leczeniu nerkozastępczemu    

4 Podejmuje prawidłowe działania w sytuacji powikłań i sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pacjenta    

5 Pisze proces pielęgnowania pacjenta dializowanego na podstawie postawionej diagnozy pielęgniar-
skiej. 
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Student/ka odbył/a praktyki zawodowe w dniach: 

Lp. Data Ilość godzin dydaktycznych Podpis opiekuna praktyk zawodowych 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Razem godzin:   
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KARTA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Symbol efektu Modułowy efekt kształcenia Poziom zaliczenia 
(od 1 do 4 zgodnie z kryte-

riami oceny efektów) 
 

WIEDZA 

PZ_B_05_W_1 Opisuje techniki nerkozastępcze (hemodializę klasyczną, hemodializę sekwencyjną, hemodializę ze 
zmiennym stężeniem sodu, techniki intensyfikujące leczenie) 

 

PZ_B_05_W_2 Charakteryzuje typy dializatorów oraz rodzaje błon dializacyjnych  

 
PZ_B_05_W_3 

Omawia rodzaje dostępu naczyniowego oraz zasady postępowania pielęgniarki z dostępem naczynio-
wym 

 

 
PZ_B_05_W_4 Omawia miejsce dializy otrzewnowej w leczeniu nerkozastępczym 

 

 
PZ_B_05_W_5 Charakteryzuje fizjologię dializy otrzewnowej 

 

PZ_B_05_W_6 Charakteryzuje sposób implantacji cewnika otrzewnowego i postępowanie pielęgniarki z cewnikiem 
otrzewnowym 

 

PZ_B_05_W_7 Wymienia i opisuje objawy powikłań ostrych i przewlekłych dializoterapii  

PZ_B_05_W_8 Omawia badania specjalistyczne wykonywane w dializoterapii oraz metody monitorowania i wskaźniki 
adekwatności dializy. 
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UMIEJĘTNOŚC 

PZ_B_05_U_1 W sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny stosuje techniki nerkozastępcze. 
 

 

PZ_B_05_U_2 Stosuje dializę otrzewnową. 
 

 

PZ_B_05_U_3 Potrafi przygotować chorego do badań specjalistycznych, rozpoznać powikłania tych badań oraz za-
pewnić opiekę choremu po badaniach. 

 

PZ_B_05_U_4 Przygotowuje stanowisko do przeprowadzenia leczenia nerkozastępczego. 
 

 

 
PZ_B_05_U_5 

Bierze profesjonalny udział w badaniach specjalistycznych wykonywanych w dializoterapii, ze szczegól-
nym uwzględnieniem etapu przygotowania chorego do badań, etapu samego badania, postępowania po 
badaniu. 

 

 
PZ_B_05_U_6 

Potrafi rozpoznać problemy biologiczne oraz psychologiczno-społeczne chorego  
z przewlekłą chorobą nerek, jego sytuację życiową – ze szczególnym uwzględnieniem problemów wy-
stępujących w trakcie leczenia nerkozastępczego (m.in. problem izolacji społecznej). 

 

PZ_B_05_U_7 Prowadzi specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad chorym leczonym nerkozastępczo 
 

 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_05_K_1 
Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych. 
 

 

PZ_B_05_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu. 
 

 

PZ_B_05_K_3 
Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jego opieką. 
 

 

PZ_B_05_K_4 
Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy 
badawczej. 
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KRYTERIA ZALICZENIA 

Symbol efektu Poziom wymagań 
 

 EFEKT 1 2 3 4 

WIEDZA 

PZ_B_05_W_1 

Opisuje techniki nerkoza-
stępcze (hemodializę 
klasyczną, hemodializę 
sekwencyjną, hemodiali-
zę ze zmiennym stęże-
niem sodu, techniki inten-
syfikujące leczenie) 

Nie potrafi opisać technik 
nerkozastępczych (he-
modializy, klasycznej 
hemodializy sekwencyj-
nej, hemodializy ze 
zmiennym stężeniem 
sodu, technik intensyfiku-
jących leczenie) 

Pobieżnie opisuje techni-
ki nerkozastępcze (he-
modializę klasyczną, 
hemodializę sekwencyj-
ną, hemodializę ze 
zmiennym stężeniem 
sodu, techniki intensyfi-
kujące leczenie) 

Poprawnie ale niewyczer-
pująco opisuje techniki 
nerkozastępcze (hemodiali-
zę klasyczną, hemodializę 
sekwencyjną, hemodializę 
ze zmiennym stężeniem 
sodu, techniki intensyfikują-
ce leczenie) 

Prawidłowo i wyczerpująco 
opisuje techniki nerkoza-
stępcze (hemodializę kla-
syczną, hemodializę se-
kwencyjną, hemodializę ze 
zmiennym stężeniem sodu, 
techniki intensyfikujące 
leczenie) 

PZ_B_05_W_2 
 

Charakteryzuje typy diali-
zatorów oraz rodzaje błon 
dializacyjnych 

Nie potrafi charakteryzo-
wać typów dializatorów 
oraz rodzajów błon diali-
zacyjnych 
 
 
 

Pobieżnie charakteryzuje 
typy dializatorów oraz 
rodzaje błon dializacyj-
nych  

Poprawnie ale niewyczer-
pująco charakteryzuje typy 
dializatorów oraz rodzaje 
błon dializacyjnych 

Prawidłowo i wyczerpująco 
charakteryzuje typy dializa-
torów oraz rodzaje błon 
dializacyjnych 

PZ_B_05_W_3 

Omawia rodzaje dostępu 
naczyniowego oraz zasa-
dy postępowania pielę-
gniarki z dostępem na-
czyniowym 

Nie potrafi omówić ro-
dzajów dostępu naczy-
niowego oraz zasad po-
stępowania pielęgniarki z 
dostępem naczyniowym 

Pobieżnie omawia rodza-
je dostępu naczyniowego 
oraz zasady postępowa-
nia pielęgniarki z dostę-
pem naczyniowym 

Poprawnie ale niewyczer-
pująco omawia rodzaje 
dostępu naczyniowego oraz 
zasady postępowania pie-
lęgniarki z dostępem na-
czyniowym 

Prawidłowo i w sposób 
wyczerpujący omawia ro-
dzaje dostępu naczynio-
wego oraz zasady postę-
powania pielęgniarki z 
dostępem naczyniowym 

PZ_B_05_W_4 

Omawia miejsce dializy 
otrzewnowej w leczeniu 
nerkozastępczym 

 

Nie potrafi omówić miej-
sca dializy otrzewnowej 
w leczeniu nerkozastęp-
czym 
 

Pobieżnie omawia miej-
sce dializy otrzewnowej 
w leczeniu nerkozastęp-
czym 

Poprawnie ale niewyczer-
pująco omawia miejsce 
dializy otrzewnowej w le-
czeniu nerkozastępczym 

Prawidłowo i wyczerpująco 
omawia miejsce dializy 
otrzewnowej w leczeniu 
nerkozastępczym 
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PZ_B_05_W_5 
Charakteryzuje fizjologię 
dializy otrzewnowej 

 

Nie potrafi charakteryzo-
wać fizjologii dializy 
otrzewnowej 

Pobieżnie charakteryzuje 
fizjologie dializy otrzew-
nowej 

Poprawnie ale niewyczer-
pująco charakteryzuje fizjo-
logię dializy otrzewnowej 

Prawidłowo  i wyczerpują-
co charakteryzuje fizjologię 
dializy otrzewnowej 

PZ_B_05_W_6 

Charakteryzuje sposób 
implantacji cewnika 
otrzewnowego i postępo-
wanie pielęgniarki z cew-
nikiem otrzewnowym 

 

Nie potrafi charakteryzo-
wać sposobu  implantacji 
cewnika otrzewnowego i 
postępowania pielęgniar-
ki z cewnikiem otrzew-
nowym 

Pobieżnie charakteryzuje 
sposób  implantacji cew-
nika otrzewnowego i 
postępowanie pielęgniar-
ki z cewnikiem otrzew-
nowym 

Poprawnie ale niewyczer-
pująco charakteryzuje spo-
sób implantacji cewnika 
otrzewnowego i postępo-
wanie pielęgniarki z cewni-
kiem otrzewnowym 

Prawidłowo  i wyczerpują-
co charakteryzuje sposób 
implantacji cewnika 
otrzewnowego i postępo-
wanie pielęgniarki z cewni-
kiem otrzewnowym 

PZ_B_05_W_7 
Wymienia i opisuje obja-
wy powikłań ostrych i 
przewlekłych dializoterapii 

Nie potrafi wymienić i 
opisać objawów powikłań 
ostrych i przewlekłych 
dializoterapii 

Pobieżnie wymienia i 
opisuje objawy powikłań 
ostrych i przewlekłych 
dializoterapii 

Poprawnie ale niewystar-
czająco wymienia i opisuje 
objawy powikłań ostrych i 
przewlekłych dializoterapii 

Prawidłowo i wyczerpująco 
wymienia i opisuje objawy 
powikłań ostrych i przewle-
kłych dializoterapii 

PZ_B_05_W_8 

Omawia badania specja-
listyczne wykonywane w 
dializoterapii oraz metody 
monitorowania i wskaźniki 
adekwatności dializy. 

Nie potrafi omówić badań 
specjalistycznych wyko-
nywanych  w dializotera-
pii oraz metod monitoro-
wania i wskaźników ade-
kwatności dializy 

Pobieżnie omawia bada-
nia specjalistyczne wy-
konywane w dializotera-
pii oraz metody monito-
rowania i wskaźniki ade-
kwatności dializy 

Poprawnie ale niewystar-
czająco omawia badania 
specjalistyczne wykonywa-
ne w dializoterapii oraz 
metody monitorowania i 
wskaźniki adekwatności 
dializy 

Prawidłowo i wyczerpująco 
omawia badania specjali-
styczne wykonywane w 
dializoterapii oraz metody 
monitorowania i wskaźniki 
adekwatności dializy 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_05_U_1 
W sposób odpowiedzialny 
oraz bezpieczny stosuje 
techniki nerkozastępcze 

Nie stosuje w sposób 
bezpieczny i odpowie-
dzialny technik nerkoza-
stępczych 

Stosuje techniki nerko-
zastępcze w sposób 
pobieżny i mało dokładny 

Stosuje techniki nerkoza-
stępcze w sposób odpo-
wiedzialny i bezpieczny  
przy niewielkim wsparciu 
opiekuna 

Stosuje techniki nerkoza-
stępcze w sposób odpo-
wiedzialny oraz bezpieczny 
w sposób samodzielny 

PZ_B_05_U_2 

Stosuje dializę otrzewno-
wą. 

 

Nie potrafi stosować 
dializy otrzewnowej 

Stosuje dializę otrzew-
nową w sposób pobieżny 
i mało dokładny. 

Stosuje dializę otrzewnową 
w  sposób prawidłowy przy 
niewielkim wsparciu opie-

Stosuje dializę otrzewnową 
prawidłowo i w sposób 
samodzielny 
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 kuna  

PZ_B_05_U_3 

Potrafi przygotować cho-
rego do badań specjali-
stycznych, rozpoznać 
powikłania tych badań 
oraz zapewnić opiekę 
choremu po badaniach. 

 

Nie potrafi przygotować 
chorego do badań spe-
cjalistycznych, rozpoznać 
powikłania tych badań 
oraz zapewnić opiekę 
choremu po badaniach 

Potrafi przygotować cho-
rego do badań specjali-
stycznych, rozpoznać 
powikłania tych badań 
oraz zapewnić opiekę 
choremu po badaniach w 
sposób pobieżny i mało 
dokładny 

Potrafi przygotować chore-
go do badań specjalistycz-
nych, rozpoznać powikłania 
tych badań oraz zapewnić 
opiekę choremu po bada-
niach przy niewielkim 
wsparciu opiekuna 

Potrafi przygotować chore-
go do badań specjalistycz-
nych, rozpoznać powikła-
nia tych badań oraz za-
pewnić opiekę choremu po 
badaniach w sposób pra-
widłowy i samodzielnie 

PZ_B_05_U_4 

Przygotowuje stanowisko 
do przeprowadzenia le-
czenia nerkozastępczego. 

 

 

Nie potrafi przygotować 
stanowiska do przepro-
wadzenia leczenia ner-
kozastępczego 

Przygotowuje stanowisko 
do przeprowadzenia 
leczenia nerkozastęp-
czego w sposób pobież-
ny 

Przygotowuje stanowisko 
do przeprowadzenia lecze-
nia nerkozastępczego pra-
widłowo przy niewielkim 
wsparciu opiekuna 

Przygotowuje stanowisko 
do przeprowadzenia lecze-
nia nerkozastępczego w 
sposób prawidłowy i sa-
modzielnie 

PZ_B_05_U_5 

Bierze profesjonalny 
udział w badaniach spe-
cjalistycznych wykonywa-
nych  
w dializoterapii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
etapu przygotowania 
chorego do badań, etapu 
samego badania, postę-
powania po badaniu. 

Nie bierze  profesjonal-
nego  udziału w  bada-
niach specjalistycznych 
wykonywanych  
w dializoterapii, ze 
szczególnym uwzględ-
nieniem etapu przygoto-
wania chorego do badań, 
etapu samego badania, 
postępowania po bada-
niu. 

Bierze profesjonalny 
udział w badaniach spe-
cjalistycznych wykony-
wanych  
w dializoterapii, ze 
szczególnym uwzględ-
nieniem etapu przygoto-
wania chorego do badań, 
etapu samego badania, 
postępowania po bada-
niu w sposób pobieżny 

Bierze profesjonalny udział 
w badaniach specjalistycz-
nych wykonywanych  
w dializoterapii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
etapu przygotowania cho-
rego do badań, etapu sa-
mego badania, postępowa-
nia po badaniu przy wspar-
ciu opiekuna 

Bierze profesjonalny udział 
w badaniach specjalistycz-
nych wykonywanych  
w dializoterapii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem 
etapu przygotowania cho-
rego do badań, etapu sa-
mego badania, postępo-
wania po badaniu samo-
dzielnie 

PZ_B_05_U_6 

Potrafi rozpoznać pro-
blemy biologiczne oraz 
psychologiczno-
społeczne chorego  
z przewlekłą chorobą 

Nie potrafi rozpoznać 
problemów biologicznych  
oraz psychologiczno-
społecznych chorego  
z przewlekłą chorobą 

Potrafi  w sposób po-
bieżny i niewystarczający 
rozpoznać problemy 
biologiczne oraz psycho-
logiczno-społeczne cho-

Potrafi rozpoznać problemy 
biologiczne oraz psycholo-
giczno-społeczne chorego  
z przewlekłą chorobą ne-
rek, jego sytuację życiową 

Potrafi  prawidłowo i sa-
modzielnie rozpoznać pro-
blemy biologiczne oraz 
psychologiczno-społeczne 
chorego  
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nerek, jego sytuację ży-
ciową – ze szczególnym 
uwzględnieniem proble-
mów występujących w 
trakcie leczenia nerkoza-
stępczego (m.in. problem 
izolacji społecznej). 

nerek, jego sytuacji ży-
ciowej – ze szczególnym 
uwzględnieniem proble-
mów występujących w 
trakcie leczenia nerkoza-
stępczego (m.in. problem 
izolacji społecznej). 

rego  
z przewlekłą chorobą 
nerek, jego sytuację ży-
ciową – ze szczególnym 
uwzględnieniem proble-
mów występujących w 
trakcie leczenia nerkoza-
stępczego (m.in. problem 
izolacji społecznej). 

– ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów 
występujących w trakcie 
leczenia nerkozastępczego 
(m.in. problem izolacji spo-
łecznej) w sposób prawi-
dłowy przy niewielkim 
wsparciu opiekuna 

z przewlekłą chorobą ne-
rek, jego sytuację życiową 
– ze szczególnym 
uwzględnieniem proble-
mów występujących w 
trakcie leczenia nerkoza-
stępczego (m.in. problem 
izolacji społecznej). 

PZ_B_05_U_7 

Prowadzi specjalistyczną 
opiekę pielęgniarską nad 
chorym leczonym nerko-
zastępczo 

Nie potrafi prowadzić 
specjalistycznej opieki 
pielęgniarskiej nad cho-
rym leczonym nerkoza-
stępczo 

Prowadzi specjalistyczną 
opiekę pielęgniarską nad 
chorym leczonym nerko-
zastępczo w sposób 
pobieżny 

Prowadzi specjalistyczną 
opiekę pielęgniarską nad 
chorym leczonym nerkoza-
stępczo prawidłowo przy 
niewielkim wsparciu opie-
kuna 

Prowadzi specjalistyczną 
opiekę pielęgniarską nad 
chorym leczonym nerkoza-
stępczo prawidłowo i sa-
modzielnie 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_06_K_1 

Ponosi odpowiedzialność 
za udział  
w podejmowaniu decyzji 
zawodowych. 

Nie potrafi  ponosić od-
powiedzialności za udział 
w podejmowaniu decyzji 
zawodowych 

Ponosi odpowiedzialność 
za udział w podejmowa-
niu decyzji zawodowych 
w sposób częściowy, 
przy dużym wsparciu 
opiekuna 

Ponosi odpowiedzialność 
za udział w podejmowaniu 
decyzji zawodowych przy 
niewielkim wsparciu opie-
kuna 

Samodzielnie ponosi od-
powiedzialność za udział w 
podejmowaniu decyzji za-
wodowych. 

PZ_B_06_K_2 

Rozwiązuje dylematy 
etyczne  
w organizacji pracy wła-
snej i zespołu. 

Nie rozwiązuje dylema-
tów etycznych w organi-
zacji pracy własnej i ze-
społu 

Rozwiązuje dylematy 
etyczne  
w organizacji pracy wła-
snej i zespołu niewystar-
czająco i w sposób czę-
ściowy 

Rozwiązuje dylematy 
etyczne  
w organizacji pracy własnej 
i zespołu przy niewielkim 
wsparciu opiekuna 

Samodzielnie rozwiązuje 
dylematy etyczne  
w organizacji pracy własnej 
i zespołu. 

PZ_B_06_K_3 

Ponosi odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo wła-
sne i osób znajdujących 
się pod jego opieką. 

Nie potrafi ponosić od-
powiedzialności za bez-
pieczeństwo własne i 
osób znajdujących się 

Ponosi odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo wła-
sne i osób znajdujących 
się pod jego opieką przy 

Ponosi odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo własne 
i osób znajdujących się pod 
jego opieką przy niewielkim 

 Samodzielnie ponosi od-
powiedzialność za bezpie-
czeństwo własne i osób 
znajdujących się pod jego 

http://www.wsmlegnica.pl/
file:///C:/Users/WSM/Desktop/PRAKTYKI/dzienniki%202017/prorektor@wsmlegnica.pl,
mailto:dziekan@wsmlegnica.pl
mailto:prodziekan@wsmlegnica.pl
mailto:praktyki@wsmlegnica.pl


                     

WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W LEGNICY  

 
Załącznik nr 6 

Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Powstańców Śląskich 3, http://www.wsmlegnica.pl 
tel.: 76 854 99 33, 76 854-99-41, 796 996 088 e-mail: prorektor@wsmlegnica.pl, dziekan@wsmlegnica.pl, prodziekan@wsmlegnica.pl,  praktyki@wsmlegnica.pl 

NIP 691-224-86-55, REGON 391050489 
 
 

pod jego opieka wyraźnym wsparciu 
opiekuna 

wsparciu opiekuna opieką. 

PZ_B_06_K_4 

Przestrzega zasad etyki 
zawodowej w relacji 
z pacjentem i zespołem 
terapeutycznym oraz 
w pracy badawczej. 

Nie przestrzega zasad 
etyki zawodowej w relacji 
z zespołem terapeutycz-
nym oraz w pracy ba-
dawczej 

Pobieżnie i niewystarcza-
jąco Przestrzega zasad 
etyki zawodowej w relacji 
z pacjentem i zespołem 
terapeutycznym oraz 
w pracy badawczej 

Przestrzega zasad etyki 
zawodowej w relacji 
z pacjentem i zespołem 
terapeutycznym oraz 
w pracy badawczej przy 
niewielkim wsparciu opie-
kuna 

Przestrzega zasad etyki 
zawodowej w relacji 
z pacjentem i zespołem 
terapeutycznym oraz 
w pracy badawczej w spo-
sób wyczerpujący 

 

 

Kryteria oceny efektu 

Poziom 1 – student nie osiągnął efektu 

Poziom 2 -  student osiągnął dostateczny poziom zakładanego efektu kształcenia , nie wystarczający do kompetentnego funkcjonowania zawodowe-

go 

Poziom 3 -  student osiągnął dobry poziom zakładanego efektu  kształcenia, umożliwiający profesjonalne funkcjonowanie zawodowe w danym zakre-

sie przy niewielkim wsparciu opiekuna 

Poziom 4- student osiągnął wysoki poziom zakładanego efektu kształcenia , umożliwiający w pełni profesjonalne i samodzielne funkcjonowanie za-

wodowe i bardzo wysoką jakość  realizacji przyszłych zadań zawodowych w danym zakresie 

Praktykę należy uznać za zrealizowaną, jeżeli student/ka spełnił wymagania każdego z założonych efektów kształcenia co najmniej na  

poziomie 4 
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Efekty zostały osiągnięte poprzez metody zgodne z sylabusem z przedmiotu: 

Kod modułowego 
efektu kształcenia 

Modułowy efekt kształcenia Metody weryfikacji osiągnięcia założonych efektów kształcenia 

  Egzamin 
ustny 

Realizacja 
zleconego 
zadania 

Prezentacja 
 

Przedłużona ob-
serwacja opiekuna 
praktyki zawodo-

wej 

Esej reflek-
syjny 

Ocena 360º (opinie 
pacjentów, członków 

zespołu terapeu-
tyczne-

go),samoocena 

Projekt 

WIEDZA 

PZ_B_05_W_1 

Opisuje techniki nerkoza-
stępcze (hemodializę kla-
syczną, hemodializę se-
kwencyjną, hemodializę ze 
zmiennym stężeniem sodu, 
techniki intensyfikujące 
leczenie) 

 
 

X 

      

PZ_B_05_W_2 
 

Charakteryzuje typy dializa-
torów oraz rodzaje błon 
dializacyjnych 

 
X 

      

PZ_B_05_W_3 

Omawia rodzaje dostępu 
naczyniowego oraz zasady 
postępowania pielęgniarki z 
dostępem naczyniowym 

 
 

X 

      

PZ_B_05_W_4 
Omawia miejsce dializy 
otrzewnowej w leczeniu 
nerkozastępczym 

 
X 

      

PZ_B_05_W_5 Charakteryzuje fizjologię 
dializy otrzewnowej 

X       

PZ_B_05_W_6 Charakteryzuje sposób 
implantacji cewnika 
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otrzewnowego i postępo-
wanie pielęgniarki z cewni-
kiem otrzewnowym 

X 

PZ_B_05_W_7 
Wymienia i opisuje objawy 
powikłań ostrych i przewle-
kłych dializoterapii 

 
X 

      

PZ_B_05_W_8 

Omawia badania specjali-
styczne wykonywane w 
dializoterapii oraz metody 
monitorowania i wskaźniki 
adekwatności dializy. 

 
 

X 

      

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_05_U_1 
W sposób odpowiedzialny 
oraz bezpieczny stosuje 
techniki nerkozastępcze 

  
 

X 

     

PZ_B_05_U_2 Stosuje dializę otrzewnową. 
  

X 
     

 

PZ_B_05_U_3 

Potrafi przygotować chore-
go do badań specjalistycz-
nych, rozpoznać powikłania 
tych badań oraz zapewnić 
opiekę choremu po bada-
niach. 

  
 
 

 
 

X 

    

PZ_B_05_U_4 
Przygotowuje stanowisko 
do przeprowadzenia lecze-
nia nerkozastępczego. 

   
X 

    

PZ_B_05_U_5 

Bierze profesjonalny udział 
w badaniach specjalistycz-
nych wykonywanych w 
dializoterapii, ze szczegól-
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nym uwzględnieniem etapu 
przygotowania chorego do 
badań, etapu samego ba-
dania, postępowania po 
badaniu. 

X 

PZ_B_05_U_6 

Potrafi rozpoznać problemy 
biologiczne oraz psycholo-
giczno-społeczne chorego  
z przewlekłą chorobą ne-
rek, jego sytuację życiową 
– ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów 
występujących w trakcie 
leczenia nerkozastępczego 
(m.in. problem izolacji spo-
łecznej). 

       
 
 
 
 

X 

PZ_B_05_U_7 

Prowadzi specjalistyczną 
opiekę pielęgniarską nad 
chorym leczonym nerkoza-
stępczo 

 
X 

      

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
 

 
PZ_B_05_K_1 

Ponosi odpowiedzialność 
za udział  
w podejmowaniu decyzji 
zawodowych. 

    
 

X 

   

 
PZ_B_05_K_2 

Rozwiązuje dylematy 
etyczne  
w organizacji pracy własnej 
i zespołu. 

     
X 
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PZ_B_05_K_3 

Ponosi odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo własne 
i osób znajdujących się pod 
jego opieką. 

    
 

X 

   

PZ_B_05_K_4 Przestrzega zasad etyki 
zawodowej w relacji 
z pacjentem i zespołem 
terapeutycznym oraz 
w pracy badawczej 

      
 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zaliczam praktyki zawodowe i oświadczam, że student/ka zrealizował/a zakładane efekty kształcenia………………………………………………….. 
 
                                                                                                                                                                      Podpis i pieczęć imienna opiekuna praktyk zawodowych i pieczęć oddziału , data                        
 

 
 
Nie zaliczam praktyk zawodowych z powodu......................................................................................................................                                                
                                                                                                                                                                                                         Podpis i pieczęć imienna opiekuna praktyk zawodowych i pieczęć oddziału, 
data                                                                                                                                                                     
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