
Załącznik nr 1 
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków 

studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa 
  

z dnia 9 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 631) 

 
(zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1908, Dz.U. z 2016 r. poz. 1332) 

III. SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

E. NAUKI KLINICZNE NIEZABIEGOWE (np. pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, 

dermatologia, onkologia, medycyna rodzinna, choroby zakaźne, rehabilitacja, diagnostyka laboratoryjna, 
farmakologia kliniczna)  

W zakresie wiedzy absolwent: 

E.W1. zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób; 

E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, w tym karmienia naturalnego, szczepień ochronnych i 
prowadzenia bilansu zdrowia dziecka;  

E.W3. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku 
najczęstszych chorób dzieci: 

 a)  krzywicy, tężyczki, drgawek,  
 b)  wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, 

niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,  
 c)  ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, 

gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku 
naczynioworuchowego,  
 d)  niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku 

dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego,  
 e)  ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, 

choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby oraz innych chorób 
nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,  
 f)  zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, 

ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, 
zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,  
 g)  zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości, zaburzeń 

dojrzewania i funkcji gonad,  
 h)  mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,  
 i)  najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,  
 j)  zespołów genetycznych,  
 k)  chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, tocznia układowego, 

zapalenia skórno-mięśniowego;  E.W4. zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania 
seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i 
wydalania u dzieci;  

E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu; 

E.W6. zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci oraz zasady postępowania w tych stanach; 

E.W7. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do 
najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań: 

 a)  chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, 

osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętniczego: 
pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,  
 b)  chorób układu oddechowego, w tym: chorób dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 

astmy oskrzelowej, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydozy, zakażeń układu oddechowego, chorób 
śródmiąższowych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności 
oddechowej (ostrej i przewlekłej), nowotworów układu oddechowego,  
 c)  chorób układu pokarmowego, w tym chorób: jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, 

wątroby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,  
 d)  chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym chorób: podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, 

kory i rdzenia nadnerczy, jajników i jąder, a także guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych, 
różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii,  
 e)  chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków 

nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów 
układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki,  
 f)  chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, 



małopłytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-
mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz 
krwotocznych, trombofilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w chorobach 
innych narządów;  
 g)  chorób reumatycznych, w tym: chorób układowych tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, zapaleń 

stawów z zajęciem kręgosłupa, chorób metabolicznych kości, w szczególności osteoporozy i choroby 
zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej,  
 h)  chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego oraz obrzęku naczynioruchowego,  
 i)  zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych: stanów odwodnienia, stanów przewodnienia, 

zaburzeń gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy;  E.W8. zna i rozumie przebieg oraz objawy procesu 
starzenia się, a także zasady całościowej oceny geriatrycznej i opieki interdyscyplinarnej w odniesieniu do 
pacjenta w podeszłym wieku;  

E.W9. rozumie przyczyny i zna podstawowe odrębności w najczęstszych chorobach występujących u osób 
starszych oraz zasady postępowania w podstawowych zespołach geriatrycznych; 

E.W10. zna i rozumie podstawowe zasady farmakoterapii chorób ludzi w podeszłym wieku; 

E.W11. zna i rozumie zagrożenia związane z hospitalizacją ludzi w podeszłym wieku; 

E.W12. zna i rozumie podstawowe zasady organizacji opieki nad osobą starszą i obciążenia opiekuna osoby 
starszej; 

E.W13. zna i rozróżnia podstawowe zespoły objawów neurologicznych; 

E.W14. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych 
chorobach układu nerwowego, w tym: 

 a)  bólach głowy: migrenie, napięciowym bólu głowy i zespołach bólów głowy oraz neuralgii nerwu V,  
 b)  chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności udarze mózgu,  
 c)  padaczce,  
 d)  zakażeniach układu nerwowego, w szczególności zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie, 

opryszczkowym zapaleniu mózgu, chorobach neurotransmisyjnych,  
 e)  otępieniach, w szczególności chorobie Alzheimera, otępieniu czołowym, otępieniu naczyniopochodnym i 

innych zespołach otępiennych,  
 f)  chorobach jąder podstawy, w szczególności chorobie Parkinsona,  
 g)  chorobach demielinizacyjnych, w szczególności stwardnieniu rozsianym,  
 h)  chorobach układu nerwowo-mięśniowego, w szczególności stwardnieniu bocznym zanikowym i rwie 

kulszowej,  
 i)  urazach czaszkowo-mózgowych, w szczególności wstrząśnieniu mózgu;  E.W15. zna podstawowe koncepcje 

patogenezy zaburzeń psychicznych;  

E.W16. zna symptomatologię ogólną zaburzeń psychicznych oraz zasady ich klasyfikacji według głównych 
systemów klasyfikacyjnych; 

E.W17. zna objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach 
psychicznych, w tym: 

 a)  schizofrenii,  
 b)  zaburzeniach afektywnych i adaptacyjnych,  
 c)  zaburzeniach odżywiania,  
 d)  zaburzeniach związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych;  E.W18. zna zasady diagnostyki 

i postępowania w stanach nagłych psychiatrii;  

E.W19. zna specyfikę zaburzeń psychicznych i ich leczenia u dzieci, młodzieży oraz w okresie starości; 

E.W20. zna objawy zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych, ich wpływ na przebieg choroby 
podstawowej i rokowanie oraz zasady ich leczenia; 

E.W21. posiada wiedzę na temat seksualności człowieka i podstawowych zaburzeń z nią związanych; 

E.W22. zna przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyjęcia 
do szpitala psychiatrycznego; 

E.W23. zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów człowieka; 

E.W24. zna podstawy wczesnej wykrywalności nowotworów i zasady badań przesiewowych w onkologii; 

E.W25. zna możliwości współczesnej terapii nowotworów (z uwzględnieniem terapii wielomodalnej), perspektywy 
terapii komórkowych i genowych oraz ich niepożądane skutki; 

E.W26. zna zasady terapii skojarzonych w onkologii, algorytmy postępowania diagnostyczno-leczniczego w 
najczęściej występujących nowotworach człowieka; 

E.W27. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych 
problemach medycyny paliatywnej, w tym: 

 a)  leczeniu objawowym najczęstszych objawów somatycznych,  
 b)  postępowaniu w wyniszczeniu nowotworowym oraz profilaktyce i leczeniu odleżyn,  
 c)  najczęstszych stanach nagłych w medycynie paliatywnej;  E.W28. zna zasady postępowania paliatywnego 

z pacjentem w stanie terminalnym;  

E.W29. zna zasady leczenia bólu, w tym bólu nowotworowego i przewlekłego; 

E.W30. zna i rozumie pojęcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności; 



E.W31. zna rolę i metody stosowane w rehabilitacji medycznej; 

E.W32. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego oraz 
profilaktycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach, w tym 
zakażeniach pneumokokowych, wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze odporności AIDS, sepsie i 
zakażeniach szpitalnych; 

E.W33. zna podstawowe cechy, uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób skóry 
człowieka; 

E.W34. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych 
chorobach przenoszonych drogą płciową; 

E.W35. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych 
chorobach dziedzicznych; 

E.W36. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych 
chorobach i specyficznych problemach w praktyce lekarza rodzinnego; 

E.W37. zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady 
pobierania materiału do badań; 

E.W38. zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej; 

E.W39. zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych; 

E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej; 

E.W41. definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne. 

W zakresie umiejętności absolwent: 

E.U1. przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym; 

E.U2. przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną; 

E.U3. przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego; 

E.U4. przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku; 

E.U5. przeprowadza badanie psychiatryczne; 

E.U6. przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe; 

E.U7. ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta; 

E.U8. ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, bada odruchy noworodkowe; 

E.U9. zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych; 

E.U10. ocenia stopień zaawansowania dojrzewania płciowego; 

E.U11. przeprowadza badania bilansowe; 

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci; 

E.U13. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta; 

E.U14. rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia; 

E.U15. rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek; 

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne; 

E.U17. przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między 
nimi; 

E.U18. proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec 
nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej; 

E.U19. rozpoznaje objawy lekozależności i proponuje postępowanie lecznicze; 

E.U20. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego; 

E.U21. definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan funkcjonalny lub preferencje chorego 
ograniczają postępowanie zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi; 

E.U22. dokonuje oceny funkcjonalnej pacjenta niepełnosprawnego; 

E.U23. proponuje program rehabilitacji w najczęstszych chorobach; 

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń; 

E.U25. stosuje leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego); 

E.U26. planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi; 

E.U27. kwalifikuje pacjenta do szczepień; 

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej; 

E.U29. wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym: 

 a)  pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,  
 b)  monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,  
 c)  badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,  
 d)  wprowadzenie rurki ustno-gardłowej,  
 e)  wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi 

żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,  
 f)  pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,  



 g)  cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, 

enemę,  
 h)  standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację 

serca,  
 i)  proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;  E.U30. asystuje przy przeprowadzaniu 

następujących procedur i zabiegów lekarskich:  
 a)  przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,  
 b)  drenażu jamy opłucnowej,  
 c)  nakłuciu worka osierdziowego,  
 d)  nakłuciu jamy otrzewnowej,  
 e)  nakłuciu lędźwiowym,  
 f)  biopsji cienkoigłowej,  
 g)  testach naskórkowych,  
 h)  próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych  oraz interpretuje ich wyniki;  

E.U31. interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały 
reklamowe dotyczące leków; 

E.U32. planuje konsultacje specjalistyczne; 

E.U33. wdraża podstawowe postępowanie lecznicze w ostrych zatruciach; 

E.U34. monitoruje stan chorego zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami; 

E.U35. ocenia odleżyny i stosuje odpowiednie opatrunki; 

E.U36. postępuje właściwie w przypadku urazów (zakłada opatrunek lub unieruchomienie, zaopatruje i zszywa 
ranę); 

E.U37. rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon; 

E.U38. prowadzi dokumentację medyczną pacjenta. 

 F. NAUKI KLINICZNE ZABIEGOWE (np. anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, ortopedia z 

traumatologią, medycyna ratunkowa, chirurgia onkologiczna, ginekologia i położnictwo, urologia, 
otorynolaryngologia, okulistyka, neurochirurgia, transplantologia, diagnostyka obrazowa)  

W zakresie wiedzy absolwent: 

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu 
do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego, 
w tym w szczególności: 

 a)  ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,  
 b)  chorób klatki piersiowej,  
 c)  chorób kończyn i głowy,  
 d)  złamań kości i urazów narządów;  F.W2. zna wybrane zagadnienia z zakresu chirurgii dziecięcej, w tym 

traumatologii i otorynolaryngologii, wady i choroby nabyte będące wskazaniem do leczenia chirurgicznego u 
dzieci;  

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i 
inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych; 

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania 
znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji; 

F.W5. zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; 

F.W6. zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii; 

F.W7. zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych; 

F.W8. zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu państwowego ratownictwa medycznego; 

F.W9. zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane oraz postępowanie diagnostyczne i 
terapeutyczne dotyczące w szczególności: 

 a)  cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,  
 b)  ciąży,  
 c)  porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,  
 d)  zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych,  
 e)  regulacji urodzeń,  
 f)  menopauzy,  
 g)  podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych;  F.W10. zna problematykę współcześnie 

wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności:  
 a)  symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,  
 b)  metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,  
 c)  wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych 

oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;  F.W11. zna choroby narządu wzroku, w 
szczególności:  
 a)  zna i wyjaśnia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w 

najczęstszych chorobach okulistycznych,  
 b)  zna okulistyczne powikłania chorób ogólnoustrojowych wraz z ich okulistyczną symptomatologią oraz 



prawidłowe metody postępowania w tych przypadkach,  
 c)  postępowanie chirurgiczne w poszczególnych chorobach oka,  
 d)  zna podstawowe grupy leków stosowanych w okulistyce, ich działania niepożądane i interakcje,  
 e)  zna grupy leków stosowanych ogólnie, z którymi wiążą się powikłania i przeciwwskazania okulistyczne oraz 

wyjaśnia ich mechanizm;  F.W12. zna zagadnienia z zakresu laryngologii, foniatrii i audiologii, w tym:  
 a)  przyczyny, przebieg kliniczny, metody leczenia, powikłania oraz rokowanie w chorobach ucha, nosa, zatok 

przynosowych, jamy ustnej, gardła i krtani u osób dorosłych,  
 b)  choroby nerwu twarzowego i wybranych struktur szyi,  
 c)  zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w urazach mechanicznych ucha, nosa, krtani i 

przełyku,  
 d)  zasady postępowania w stanach nagłych w otorynolaryngologii, w szczególności w duszności krtaniowej,  
 e)  zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zaburzeniach słuchu, głosu oraz mowy,  
 f)  zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w nowotworach głowy i szyi;  F.W13. zna i rozumie 

przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób 
ośrodkowego układu nerwowego w zakresie:  
 a)  obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych,  
 b)  innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich następstwami,  
 c)  urazów czaszkowo-mózgowych,  
 d)  wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego,  
 e)  guzów nowotworowych centralnego systemu nerwowego,  
 f)  chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego;  F.W14. zna w podstawowym zakresie problematykę transplantologii 

zabiegowej, wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z 
tym związane;  

F.W15. zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu. W zakresie umiejętności 
absolwent: 

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę 
operowaną; 

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi; 

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki; 

F.U4. zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny; 

F.U5. zakłada wkłucie obwodowe; 

F.U6. bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także 
wykonuje badanie palcem przez odbyt; 

F.U7. ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości 
długich; 

F.U8. wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania 
w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku 
unieruchamiającego; 

F.U9. zaopatruje krwawienie zewnętrzne; 

F.U10. wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne 
czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy; 

F.U11. działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych; 

F.U12. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe; 

F.U13. rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży 
(nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy); 

F.U14. interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki płodu) oraz wyniki 
badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży; 

F.U15. interpretuje zapis kardiotokografii (KTG); 

F.U16. rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego trwania; 

F.U17. interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu; 

F.U18. ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji; 

F.U19. przeprowadza okulistyczne badanie przesiewowe; 

F.U20. rozpoznaje stany okulistyczne wymagające natychmiastowej pomocy specjalistycznej i udziela wstępnej, 
kwalifikowanej pomocy w przypadkach urazów fizycznych i chemicznych oka; 

F.U21. ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi; 

F.U22. rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego; 

F.U23. ocenia wskazania do wykonania punkcji nadłonowej i uczestniczy w jej wykonaniu; 

F.U24. asystuje przy typowych procedurach urologicznych (endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej układu 
moczowego, litotrypsji, punkcji prostaty); 

F.U25. wykonuje podstawowe badanie laryngologiczne w zakresie ucha, nosa, gardła i krtani; 

F.U26. przeprowadza orientacyjne badanie słuchu. 



 

 

                                                      


