RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ
PRAKTYKA ASYSTENCKA
Cel praktyki
1.

wdrożenie umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie trwania studiów;

2.

wykształcenie podstawowych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku
studiów w realnych warunkach pracy;

3.

zapoznanie się ze specyfiką działalności placówki oraz strukturą organizacyjną placówki;

4.

nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie
fizjoterapii - zapoznanie się z dokumentacją wykorzystywaną w placówce i sposobami
oceniania pracy specjalisty;

5.

nabycie umiejętności obserwacji, planowania, prowadzenia i dokumentowania zabiegów
fizjoterapeutycznych oraz zastosowania wyrobów medycznych;

6.

analiza pracy fizjoterapeuty, pacjenta z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej podczas
wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i praktykantów;

7.

obserwowanie wykonywanych zabiegów - asystowanie fizjoterapeucie przy prowadzonych
przez niego działaniach;

8.

nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów;

9.

nabycie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym;

10. wyrobienie pozytywnych nawyków zawodowych oraz postawy społecznej niezbędnych w
pracy fizjoterapeuty;
11. nabycie umiejętności organizacyjnych oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnych do
samodzielnego tworzenia warsztatu pracy fizjoterapeuty;
12. nabycie umiejętności samokształcenia koniecznego w pracy fizjoterapeuty;
13. nawiązanie kontaktów pomocnych w poszukiwaniu i kształtowaniu pracy zawodowej.

Czas trwania praktyki
150 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki zawodowej trwa
45 minut (nie wcześniej niż po zakończeniu zajęć dydaktycznych na II semestrze)

Miejsce realizacji praktyki
Praktyka asystencka może być realizowana w podmiotach leczniczych – publicznych i niepublicznych zakładach
opieki zdrowotnej, szpitalach, klinikach, sanatoriach oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych czy klubach
sportowych, w których wykonywane są zabiegi fizjoterapeutyczne, pozwalające na realizację efektów uczenia się.

Efekty uczenia się do uzyskania przez studenta w ramach praktyki asystenckiej:
1.

W zakresie wiedzy praktykant zna i rozumie:

metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu
umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i planowanie fizjoterapii;
b) podstawy edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz profilaktyki z uwzględnieniem zjawiska
niepełnosprawności;
c) zasady działania wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji;
d) rolę fizjoterapeuty w procesie kompleksowej rehabilitacji i innych specjalistów w zespole
terapeutycznym;
e) zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty
a)

2.

W zakresie umiejętności praktykant potrafi:

pracować w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem oraz
komunikować się z innymi członkami zespołu, z pacjentem i jego rodziną;
b) wprowadzić dane i uzyskane informacje oraz opis efektów zabiegów i działań terapeutycznych do
dokumentacji pacjenta;
c) inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia
i profilaktykę niepełnosprawności;
d) aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu terapeutycznego;
e) nawiązać relację z pacjentem i współpracownikami opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
a)

3.

W zakresie kompetencji społecznych praktykant jest gotów do:

jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi określić swoje braki i wątpliwości, potrafi zwrócić się z
prośbą o radę do osób z większym doświadczeniem;
b) okazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i
kulturowych oraz ma świadomość wpływu sytuacji życiowych pacjentów na ich stan zdrowia;
c) wykazuje odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki;
d) w relacjach osobistych kieruje się wartościami humanistycznymi;
e) ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań profilaktycznych.
a)

Metody weryfikacji efektów kształcenia
1.
a)
b)
c)

Wiedza:
sprawdzanie na bieżąco wiedzy przez Zakładowego Opiekuna Praktyk;
opinia i ocena w karcie zaliczenia praktyki;
przygotowanie sprawozdania studenta z praktyki i jego analiza.

2.
a)
b)
c)

Umiejętności:
sprawdzanie umiejętności studenta przez Zakładowego Opiekuna Praktyk;
opinia i ocena w karcie zaliczenia praktyki;
wnioski z analizy sprawozdania studenta z praktyki.

Kompetencje społeczne:
sprawdzanie kompetencji społecznych przez Zakładowego Opiekuna Praktyk oraz innych pracowników
z zakładu pracy w trakcie praktyki;
b) opinia i ocena w karcie zaliczenia praktyki;
c) analiza sprawozdania studenta z praktyki;
d) dyskusja ze studentem.
3.
a)

