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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  nr   ZO - 31/17/JP   z dnia  18-08-2017 2017 r. 
 

PLAN ZAJĘĆ STAŻOWYCH, 
PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, WYMOGI DLA OPIEKUNA STAŻY 

 
Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” (program zmieniony XII. 2016) 

 
 

PLAN ZAJĘĆ STAŻOWYCH 

Lp. Nazwa modułu Liczba 
godzin 
stażu 

Miejsce realizacji stażu 
 

(liczebność grupy: 5-6 osób) 

I. Badanie podmiotowe osoby dorosłej.  
 

 
25 

 
Oddział chorób wewnętrznych 
–15 godz. 
 
Oddział neurologiczny 
lub 
Oddział anestezjologii i 
intensywnej terapii 
– 10 godz. 

II. Badanie przedmiotowe osoby dorosłej. 

III. Ocena stanu zdrowia pacjenta na 
podstawie wyników badania 
podmiotowego i przedmiotowego. 

Łącznie 25  
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PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I WYMOGI DLA OPIEKUNA STAŻY 
 

Kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne” (program zmieniony XII. 2016) 
 
STAŻ:  
Oddział chorób wewnętrznych (15 godz.) oraz Oddział neurologiczny lub 
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii (10 godz.). 
 
Cel stażu: Doskonalenie kompetencji kompleksowego badania podmiotowego i 
przedmiotowego pacjenta z uwzględnieniem swoistości jego sytuacji zdrowotnej. 
 
Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji stażu: 
Liczba godzin: 25 
 
Liczebność grupy: 5–6 osób 
 
Opiekun stażu:  

1. Pielęgniarka z minimum 5-letnim stażem pracy w przedmiotowym zakresie, spełniająca 
co najmniej jeden z warunków: 

1) tytuł magistra pielęgniarstwa i: 
a) ukończony kurs „Advanced Physical Assessment” lub 
b) tytuł specjalisty uzyskany po 2001 roku lub 
c) ukończony kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne; 

2) tytuł magistra w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i tytuł 
specjalisty uzyskany po 2001roku. 

2. Lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji. 
 

Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia na stażu: 
1. Wykonanie badania podmiotowego i przedmiotowego osoby dorosłej oraz 

dokumentowanie wyników badania. 
2. Analiza i interpretacja wyników badania podmiotowego i przedmiotowego osoby 

dorosłej. 
 
Warunki zaliczenia stażu: 

 100% obecności. 

 Zaliczenie świadczeń zdrowotnych. 
 
WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 
PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO 
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE 

1. Wykonanie badania podmiotowego osoby dorosłej oraz dokumentowanie wyników 
badania. 

2. Wykonanie badania przedmiotowego osoby dorosłej oraz dokumentowanie wyników 
badania. 

3. Analiza wyników badania podmiotowego i przedmiotowego osoby dorosłej dla potrzeb 
formułowania diagnozy pielęgniarskiej. 


