Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Stanisława Staszica w Pile

Program studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku
ratownictwo

medyczne,

II

rok

tryb

stacjonarny

i

niestacjonarny.

Przedmiot: Pogotowie ratunkowe

Prowadzący: mgr specjalista rat. med. Damian Garlicki

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot:
Instytut

Ochrony

Zdrowia

PWSZ

w

Pile,

Zakład:

Ratownictwa Medycznego
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1. Rodzaj i czas trwania praktyki zawodowej.
Obowiązkowa praktyka zawodowa na zespołach ratownictwa medycznego i Centrum
Powiadamiania Ratunkowego przewidziana w standardzie kształcenia dla kierunku
ratownictwo medyczne.
Czas trwania:
II rok, semestr IV, tryb stacjonarny-120 godziny (praktyka wakacyjna)
II rok, semestr IV tryb niestacjonarny- 80 godziny (praktyka wakacyjna)

2. Miejsce praktyki.
Dysponent zespołów ratownictwa medycznego, którego wskazuje uczelnia lub student ma
prawo własnego wyboru miejsca i dysponenta w którym odbędzie praktykę zawodową.
3. Cele praktyk .

Celem praktyk jest doskonalenie przez studentów zdobytej wiedzy oraz umiejętności
praktycznego

jej

wykorzystania.

Praktyki

umożliwiają

zdobycie

podstawowego

doświadczenia zawodowego niezbędnego w pracy ratownika medycznego. Poznanie zasad
funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w zespole ratownictwa medycznego
i u dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, poznanie sprzętu ratowniczego oraz
leków będących na wyposażeniu ambulansów, udział w wyjazdach interwencyjnych
ambulansów; udział w medycznych czynnościach ratunkowych u osób w stanach nagłego
Poznanie zasad pracy dyspozytora medycznego i przyjmowanie wezwań pod nadzorem
dyspozytora
4. Zamierzone efekty kształcenia.
Wiedza:
Student potrafi definiować poszczególne terminy poznanych dyscyplin. Posiada wiedzę na
temat struktury organizacyjnej Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz współpracy
z Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym. Posiada wiedzę na temat funkcjonowania
łączności, LPR-u, zna obowiązki dyspozytora medycznego oraz ratownika medycznego. Zna
zasady i rozumie potrzebę wykonywania medycznych czynności ratunkowych samodzielnie i
pod nadzorem lekarskim zgodnie z zapisem ustawy o PRM z dnia 8 września 2006 roku.
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Umiejętności:
Student powinien umieć wykonać podstawowe i zaawansowane zabiegi reanimacyjne u
poszkodowanego. Student samodzielnie podejmie działania w wybranych sytuacjach wobec
chorego, czynnie uczestniczy podczas wykonywanych wszystkich zabiegów inwazyjnych.
powinien posiadać umiejętności samodzielnego wykonywania medycznych czynności
ratunkowych, w tym: oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania; układania pacjenta
w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń; bezprzyrządowego
przywracania drożności dróg oddechowych; przyrządowego przywracania drożności dróg
oddechowych. Potrafi wypełniać dokumentację medyczną, prowadzić wywiad dyspozytorski.
Potrafi prawidłowo wykonywać medyczne czynności ratunkowe zgodnie z przepisami ustawy
o PRM z dnia 8 września 2006 roku.

Postawy:
Racjonalne zachowanie się, samokontrola przeżyć emocjonalnych stosownych do sytuacji w
oparciu o przyswojoną wiedzę i umiejętności. Dba o właściwą kulturę własną i zawodową,
docenia możliwości doskonalenia kompetencji zawodowych i osobistych poprzez sumienne
wykonywanie obowiązków. Dba o dobrą opinię na swój temat jednocześnie nie uchybia
godności innym. Przestrzega zalecanych procedur i zasad BHP. Zachowuje się zgodnie z
duchem współczesnego ratownictwa, świadomie realizuje cele dotyczące ochrony zdrowia.
5. Zakres programowy praktyki zawodowej w zespołach ratownictwa medycznego i
Centrum Powiadamiania Ratunkowego obejmują:

Program kształcenia ściśle związany z programem kształcenia opracowanym dla kierunku
ratownictwo medyczne z szczególnym naciskiem na poznanie zasad funkcjonowania i
prowadzenia dokumentacji medycznej w zespołach ratownictwa medycznego i dyspozytora
medycznego. Poznanie sprzętu ratowniczego, zapoznanie się z zasadą ich używania, udział w
wyjazdach zespołów ratownictwa medycznego, poznanie zasad pracy dyspozytora
medycznego, przyjmowanie zgłoszeń pod nadzorem dyspozytora medycznego.

3

6. Warunki zaliczenia przedmiotu.
•

100% frekwencja na zajęciach

•

Umiejętność podejmowania działań w różnych sytuacjach wobec chorego

•

Zaliczenie, prawidłowo wypełniona dokumentacja potwierdzająca odbycie praktyki,

•

Poświadczenie odbycia praktyki przez dysponenta
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