Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora
z dnia 6 grudnia 2012r.

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ

SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
WYDZIAŁ REHABILITACJI

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE
§1

PRZEPISY OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa ma charakter obowiązkowy.

2. Podstawą prawną praktyk zawodowych jest rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego

z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie
kształcenia ( Dz.U. Nr 243, poz.1445).

3. Praktyka zawodowa stanowi integralną część planu studiów.

4. Plan studiów określa rodzaj praktyki, czas trwania oraz rok studiów, na którym praktyka powinna być
realizowana.

5. Praktykom zawodowym przypisuje się punkty ECTS zgodnie z programem studiów.
6. Z tytułu odbywania praktyk Student nie otrzymuje ekwiwalentu pieniężnego.
§2

CEL PRAKTYK

1. Podstawowym celem praktyk zawodowych jest praktyczne przygotowanie Studenta do przyszłej pracy
zawodowej.

2. Praktyki zawodowe mają na celu praktyczne poznanie zakresu działań:
1) szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przeprowadzanych tamże zabiegów reanimacyjnych u
poszkodowanych.

2) Pogotowia Ratunkowego oraz przeprowadzaniem zabiegów reanimacyjnych u poszkodowanych.

3) Państwowej Straży Pożarnej; poznanie i praktyczne stosowanie procedur gaszenia pożarów, prowadzenia
ewakuacji i dekontaminacji; poznanie zasad współdziałania w zakresie ratowania ludzi i zwierząt we
współpracy z PSP.

4) Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej lub Kardiologicznej Opieki Medycznej.

3. Do przygotowania praktycznego zalicza się także obowiązkowy obozy sprawnościowe (letni i zimowy), których
celem jest opanowanie sprawności w zakresie ratownictwa wodnego, górskiego i wysokościowego poprzez

poznanie: ratownictwa wodnego, górskiego i wysokościowego, sportów wodnych (wioślarstwa, kajakarstwa,
żeglarstwa), gier zespołowych (piłki nożnej, siatkówki), biegów terenowych, sportów zimowych (narty) oraz
wspinaczki.

§3

PROGRAM PRAKTYK

1. Program praktyki w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej /80 godzin-2 tygodnie/
2. Program praktyki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym /160 godzin- 4 tygodnie/
3. Program praktyki w Stacji Pogotowia Ratunkowego /80 godzin -2 tygodnie/

4. Program praktyki w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej lub Kardiologicznej Opieki Medycznej /80
godzin- 2 tygodnie/

5. Obóz sprawnościowy /40 godzin- 1 tygodnie
6. Obóz sprawnościowy /40 godzin- 1 tygodnie

7.
§4

OBOWIĄZKI STUDENTA

1. Student zobowiązany jest do godnego reprezentowania Uczelni.

2. Student zobowiązany jest traktować z szacunkiem pracowników i mienie zakładu leczniczego.

3. Student zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), aktualne
ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej).

4. Student zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki zdrowia dla celów

sanitarno-epidemiologicznych potwierdzonej aktualnymi wynikami badań (we własnym zakresie)

5. Student zobowiązany jest do punktualności.

6. Student zobowiązany jest do przestrzegania wymaganych przez zakład leczniczy klauzul ochrony tajemnicy
służbowej i danego chorego.

7. Student zobowiązany jest posiadać:

1) własną odzież roboczo-ochronną: biały fartuch lekarski, obuwie zmienne,

2) identyfikator (do pobrania w Dziekanacie)

3) dzienniczek praktyk (do pobrania w Dziekanacie)

4) kartę okresowych osiągnięć studenta (do pobrania w Dziekanacie)

5) zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych (we własnym
zakresie).

8. Studenta obowiązuje codzienna obecność w placówce, do której został skierowany. Usprawiedliwione

opuszczenie praktyki powyżej trzech dni powoduje przedłużenie okresu trwania praktyki. Nieusprawiedliwiona
nieobecność pociąga za sobą nie zaliczenie praktyki bez względu na liczbę opuszczonych dni.

9. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyk zgodnie z kolejnością określoną w planie studiów. Ukończenie i
zaliczenie danej praktyki warunkuje dopuszczeniem do kolejnej (warunkowość praktyk).

10. Student zobowiązany jest sumiennie i rzetelnie prowadzić dzienniczek praktyk.
§5

NADZÓR ORGANIZACYJNY I MERYTORYCZNY

1. Za całokształt zagadnień związanych z organizacją i przebiegiem praktyk odpowiedzialny jest koordynator
praktyk.

2. Koordynator praktyk zatwierdza listę miejsc odbywania praktyk przez Studentów (placówek) przygotowanych
przez Kierownika Dziekanatu.

3. Koordynator praktyk informuje studentów o miejscach praktyk, zadaniach i prawach praktykanta oraz
przedstawia program praktyki.

4. Koordynator praktyk sprawuje nadzór merytoryczny i dydaktyczny nad przebiegiem praktyk.

5. Koordynator praktyk ma prawo hospitować placówki, w których odbywają się zajęcia. Z hospitacji praktyk
zawodowych sporządzane są sprawozdania.

6. Obowiązkiem Koordynatora praktyk jest przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu
kształcenia na praktykach zawodowych.

§6

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI I JEJ ZALICZENIA
1. Podstawą odbywania praktyki jest umowa o praktykę z placówką, w której praktyka będzie organizowana.
2. Student wybiera czas i miejsce odbycia praktyk spośród placówek wskazanych przez Wyższą Szkołę
Rehabilitacji. Wybór dokonywany jest poprzez Wirtualny Dziekanat.

3. Student może wskazać inną placówkę, pod warunkiem, że odbycie w niej praktyk nie pociąga za sobą skutków
finansowych.

4. Student chcący odbyć praktykę w innej placówce zobowiązany jest przedstawić Koordynatorowi praktyk
program praktyk podpisany przez osobę odpowiedzialną za opiekę nad Studentem w placówce (do pobrania na
stronie internetowej: www.wsr.edu.pl.).

5. Student otrzymuje imienne skierowanie na praktyki podpisane przez Dziekana (Załącznik nr 6).
6. Student realizuje praktyki z uwzględnieniem harmonogramu pracy danej placówki.

7. Zaliczenie praktyki odnotowywane jest w karcie praktyk i dzienniczku praktyk. Kartę praktyk Student składa do
Dziekanatu wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta w terminie określonym Zarządzeniem Dziekana.
Dzienniczek praktyk Student składa po zaliczeniu wszystkich obowiązkowych praktyk, jednak Koordynator
praktyk może w każdej chwili sprawdzić czy dzienniczek jest systematycznie uzupełniany.

8. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z obowiązkiem ponownego jej odbycia i skutkuje
niezaliczeniem semestru, w którym praktyka powinna być realizowana.
§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przepisy niniejszego Regulaminu praktyk obowiązują wszystkich studentów kierunku ratownictwo medyczne w
Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie.

2. Kwestie szczegółowe, które mogą wyniknąć w trakcie funkcjonowania niniejszego Regulaminu praktyk i nie
zostały w nim zawarte mogą zostać uregulowane innymi przepisami.

3. W sprawach spornych, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Rektor Wyższej Szkoły
Rehabilitacji, jako przełożony wszystkich Studentów.

4. Każdy Student przed przystąpieniem do praktyk zawodowych ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym
Regulaminem praktyk.

Załączniki:
1. Program praktyki w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej
2. Program praktyki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3. Program praktyki w Stacji Pogotowia Ratunkowego

4. Program praktyki w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej lub Kardiologicznej Opieki Medycznej
5. Obóz sprawnościowy
6. Obóz sprawnościowy

Praktyki I rok, II semestr

PRAKTYKA ZAWODOWA - 80 GODZIN
(jednostka terenowa Państwowej Straży Pożarnej)
Program:
•

Wstęp. Wprowadzenie do przedmiotu- Państwowa Straż Pożarna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analiza zagrożeń pożarowych w kontekście akcji ratunkowej.
Lokalizacja pożaru, procedury gaszenia.
Klęski żywiołowe.
Katastrofy i zdarzenia masowe.
Zarządzanie kryzysowe z udziałem PSP- zadania, cele, podział obowiązków.
Współdziałanie PSP z innym jednostkami ratowniczymi w miejscu zdarzenia.
Zadania ratownika medycznego w zespole ratowniczym, współpraca z zespołem PSP.
Ratownictwo zintegrowane- podział zadań. Współdziałanie w akcjach ratunkowych.
Stanowisko Kierowania, zasady łączności poszczególnych jednostek ratowniczych; dokumentacja.
Zasady ewakuacji i dekontaminacji w miejscu zdarzenia.

•
•
•

Organizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej.
Organizacja akcji ratunkowej z udziałem PSP.

•

Imię i nazwisko……………………………………………………………
Nr albumu ……..……..

Praktyka zawodowa w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej – 80h
Lp.
1.

Placówka - pieczątka

Liczba Godzin

Zaliczenie

Pieczątka i podpis
opiekuna praktyk

Praktyki II rok, IV semestr

PRAKTYKA ZAWODOWA - 160 GODZIN
(Szpitalny Oddział Ratunkowy)
Program:
•
•
•
•
•
•

Wstęp. Wprowadzenie do przedmiotu- Szpitalny Oddział Ratunkowy.
Zasady funkcjonowania SOR.
Dokumentacja medyczna w SOR
Zasady prawne działania SOR.
Wyposażenie i farmakoterapia na SOR.
Organizacja pracy ratownika medycznego w SOR

•

Klasyfikacja zabiegów medycznych wykonywanych w SOR.

•
•
•
•
•
•

Procedury medyczne w Sali zabiegowo- resuscytacyjnej, obserwacyjnej, intensywnego nadzoru medycznego.
Ocena stanu chorego przyjmowanego na SOR; pacjenci z utratą świadomości; niewydolnością krążenia, układu
oddechowego, urazami.
Prawa pacjenta na SOR.
Wywiad zdrowotny i badanie fizykalne chorego w SOR.
Zasady sterylizacji i dezynfekcji na SOR
Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych.

Imię i nazwisko……………………………………………………………
Nr albumu ……..……..
Praktyka zawodowa Szpitalny Oddział Ratunkowy – 160h
Lp.
1.

Placówka - pieczątka

Liczba Godzin

Zaliczenie

Pieczątka i podpis
opiekuna praktyk

Praktyki III rok, V semestr

PRAKTYKA ZAWODOWA- 80 GODZIN
(Stacja Pogotowia Ratunkowego)
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wstęp. Wprowadzenie do przedmiotu- Pogotowie Ratunkowe.
Organizacja Pogotowia Ratunkowego- zadania, cele.
Wyposażenie zespołu wyjazdowego.
Dokumentacja medyczna w pogotowie ratunkowym
Dyspozytor medyczny- zadania, obowiązki, rola. Przyjmowanie wezwań.
Leki stosowane w Pogotowiu Ratunkowym.
Ocena stanu zdrowia pacjenta.
Zabiegi przeprowadzane przez zespoły Pogotowia Ratunkowego. Medyczne czynności ratunkowe.
Transport pacjenta.
Zakażenia w jednostkach Pogotowia Ratunkowego.
Rola psychologii i etyki w działaniach Pogotowia Ratunkowego.

Imię i nazwisko……………………………………………………………
Nr albumu ……..……..
Praktyka zawodowa Stacja Pogotowia Ratunkowego –80h
Lp.
1.

Placówka - pieczątka

Liczba Godzin

Zaliczenie

Pieczątka i podpis
opiekuna praktyk

Praktyki III rok, VI semestr

PRAKTYKA ZAWODOWA - 80 GODZIN
(Oddział Intensywnej Opieki Medycznej lub Kardiologiczna Opieka Medyczna)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wprowadzenie do przedmiotu- praktyka śródroczna w Oddziale Intensywnej opieki.
Zapoznanie ze specyfiką pracy OIOM lub KOIOM.
Organizacja pracy ratownika medycznego.
Posługiwanie się sprzętem medycznym używanym w OIOM czy KOIOM.
Charakterystyka objawów klinicznych stanu utraty przytomności.
Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Współpraca z lekarzami, pielęgniarkami i pozostałym personelem.
Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych.

Imię i nazwisko……………………………………………………………
Nr albumu ……..……..
Praktyka zawodowa w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej lub Kardiologicznej Opiece Medycznej – 80h
Lp.
1.

Placówka - pieczątka

Liczba Godzin

Zaliczenie

Pieczątka i podpis
opiekuna praktyk

PRAKTYKA ZAWODOWA - 40 GODZIN
(Obóz sprawnościowy letni)
Program:
•
•

Ratownictwo wodne; sporty wodne: pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo.
Gry sportowe i rekreacyjne: piłka nożna, siatkówka, koszykówka oraz ich odmiany plażowe

•
•
•

Biegi terenowe, biegi z przeszkodami.
Zestaw zadań ratowniczych: pomoc poszkodowanemu tonącemu;
Znajomość zasad obowiązujących w ratownictwie wodnym.

Imię i nazwisko……………………………………………………………
Nr albumu ……..……..
Obóz sprawnościowy letni – 40h

Lp.
1.

Placówka - pieczątka

Liczba Godzin

Zaliczenie

Pieczątka i podpis
opiekuna praktyk

PRAKTYKA ZAWODOWA - 40 GODZIN
(Obóz sprawnościowy zimowy)
Program:
•
•
•
•

Ratownictwa górskie: jazda na nartach, sprzęt narciarski.
Ratownictwo wysokościowe: wspinaczka.
Zestaw zadań ratowniczych: pomoc poszkodowanemu na stoku; w górach; w jaskiniach górskich.
Znajomość zasad obowiązujących w ratownictwie górskim.

Imię i nazwisko……………………………………………………………
Nr albumu ……..……..
Obóz sprawnościowy zimowy – 40h

Lp.
1.

Placówka - pieczątka

Liczba Godzin

Zaliczenie

Pieczątka i podpis
opiekuna praktyk

LISTA PLACÓWEK
1. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
ul. Szaserów 128
04-141 Warszawa
mgr Grażyna Galicka
2. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
3. Falck Medycyna sp. z o.o.
01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 84
4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 13 Państwowj Strazy Pozarnej
ul. Strazacka 141, Warszawa
5. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Sp.
ZOZ
Warszawa, ul. Poznańska 22
6. Szpital Praski
Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa

