
Dzienniczek praktyk. Semestr II 

 

Szkolenie BHP 

Dział  1 

Planowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego 

Analiza mocnych  i słabych  stron wykonywanych przez siebie działań (praca własna) 

Ocena  wykonywane przez siebie działania; 

Określenie  rodzaju zadania, czas i niezbędny sprzęt na wykonanie zadania; 

Planowanie  miejsce i techniki wykonywanego zadania zawodowego; 

Stworzenie  bezpiecznych warunków do wykonania zadania zgodne z obowiązującymi 

przepisami; 

Rozpoznanie  kompetencji i umiejętności osób w zespole; 

Rozdzielenie zadań  według umiejętności i kompetencji członków zespołu; 

Mobilizacja współpracowników do wykonywania zadań 

 

Dział 2  

Metody, techniki i zasady wykonywania zabiegów opiekuńczych. 

 

Praca na podstawie opracowań z Internetu 

 

Dział 3 i 4 

Układanie chorego w łóżku. 

Sposoby zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej wygodnego i bezpiecznego ułożenia w 

łóżku. 

Ułożenie chorego w łóżku; 

Zmiana pozycji chorego w łóżku; 

Stosowanie  udogodnień 

Bezpieczeństwo chorego w łóżku; 

Zmiana  pozycji osoby  chorej i niesamodzielnej; 

Przenoszenie  osoby chorej i niesamodzielnej 

Asekuracja  przy zmianie pozycji osoby  chorej i niesamodzielnej; 

Pomoc  przy wstawaniu osoby chorej i niesamodzielnej; 

Pomoc  przy przemieszczaniu się osoby chorej i niesamodzielnej; 

Wykonywanie  gimnastyki biernej kończyn górnych i dolnych; 

Wykonywanie  gimnastyki oddechowej; 

Asekuracja  chorego podczas wykonywania ćwiczeń biernych; 

Karmienie chorego w łóżku; 

Pomoc osobie chorej i niesamodzielnej podczas spożywania posiłków; 

Pojenie  osoby chorej  i niesamodzielnej  w łóżku; 

Zapewnienie  bezpieczeństwo osobie chorej i niesamodzielnej podczas karmienia i 

przepajania; 

 

 



 

 

 

Dział 5  

Wykonywanie gimnastyki oddechowej oraz ćwiczeń biernych. 

Wykonanie  gimnastyki biernej kończyn górnych i dolnych; 

Wykonanie  gimnastyki oddechowej; 

Asekurowanie  chorego podczas wykonywania ćwiczeń biernych; 

 

 

Dział 6 

Materiały, środki, przybory i sprzęt do wykonywania czynności opiekuńczych. 

Przestrzeganie  procedur obowiązujących podczas wykonywania czynności opiekuńczych nad 

osobą chorą i niesamodzielną; 

Używanie  sprzętu i materiału zgodnie z przeznaczeniem podczas wykonywania czynności 

opiekuńczych; 

Mycie  przybory i sprzęt używane podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i 

niesamodzielnej.; 

Dezynfekcja  przyborów  i sprzętu  używanych  podczas wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej; 

Sprawdzenie  stanu  technicznego przyborów i sprzętu podczas czynności mycia i dezynfekcji. 

 

 

Dział 7 

Udogodnienia, sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. 

 

Praca na podstawie opracowań z Internetu 

 

Dział 8  

Współpraca w zespole opiekuńczym 

 

1.wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania; 

2. zmonitorować jakość wykonywanych zadań; 

3.ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów; 

4.zastosować badanie opinii pracowników na temat warunków pracy; 

5.  zaplanować zmiany techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i 

jakości pracy; 

6.przekazać informacje dotyczące wykonywanych zadań zawodowych za pomocą raportów 

pisemnych i ustnych; 

7.przeprowadzić konstruktywna rozmowę ze poszczególnymi współpracownikami na temat 

organizacji i wykonywania zadań zawodowych; 

 

 

 



Dział 9 

Stosowanie przepisów prawa podczas wykonywania zadań zawodowych. 

Analizowanie  przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych; 

Stosowanie  procedur związanych  z wykonywaniem zadań zawodowych wynikające z 

przepisów prawa; 

Określanie  zasad współpracy w zespole; 

Planowanie współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym przy opracowywaniu planu opieki; 

 

 

Dział 10 

Segregowanie zużytego sprzętu, przyborów i materiałów oraz środków 

 

Praca na podstawie opracowań z Internetu 

 

Dział 11 

 

Postawa zawodowa opiekuna medycznego 

 

Cele poszczególnych czynności opiekuńczych; 

Wskazania do wykonywania czynności opiekuńczych; 

Przeciwwskazania do wykonywania czynności opiekuńczych; 

Planowanie  czynności opiekuńcze w zakresie kompetencji opiekuna; 

Organizowanie  czynności opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną z uwzględnieniem 

jej stanu zdrowia; 

Dbanie  o higienę otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej; 

Dbanie  o estetyczny wygląd otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej; 

Motywowanie osoby  chorej i niesamodzielnej  do podjęcia aktywności życiowej; 

Organizowanie  czasu  wolnego w zależności od stanu zdrowia i miejsca pobytu osoby chorej 

i niesamodzielnej ; 

Kompetencje zawodowe opiekun a medycznego w zespole terapeutycznym; 

Współpraca  z zespołem terapeutycznym; 

Dbanie o  obieg informacji o osobie chorej i niesamodzielnej w zespole terapeutycznym lub 

opiekuńczym; 

Zasady i metody zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas 

sprawowania opieki; 

Zapewnienie  poczucia bezpieczeństwa fizycznego osobie chorej i niesamodzielnej podczas 

hospitalizacji; 

Zapewnienie  bezpieczeństwa psychicznego osobie chorej i niesamodzielnej podczas 

hospitalizacji; 

Etapy adaptacji pacjenta do warunków szpitalnych; 

Zapoznanie  osoby chorej  i niesamodzielnej  z topografią placówki ochrony zdrowia lub 

pomocy społecznej, w której przebywa; 

Zapoznanie  osoby chorej  i niesamodzielnej  z osobami sprawującymi profesjonalną opiekę 

w placówce ochrony zdrowia lub pomocy społecznej; 

Zmiany związane z postępującą chorobą przewlekłą i starością; 



Poziom niepełnosprawności osoby chorej i niesamodzielnej; 

Zadania opiekuna w edukacji zdrowotnej pacjenta z przewlekłą chorobą lub starością; 

Sytuacja trudna u osoby chorej i niesamodzielnej; 

Udzielanie  profesjonalnego wsparcia w sytuacji trudnej osobie chorej i niesamodzielnej; 

 

 

 

 

 

 

 


