
CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

str. 106 
 

  posiadają ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących/ochrony zdrowia 

pracujących. 

 

Wykaz świadczeń zdrowotnych wymaganych do zaliczenia na stażu:  
1. Opracowanie diagnozy pielęgniarskiej i zaplanowanie opieki dla niepełnosprawnego  

pracownika. 

2. Edukowanie w zakresie narażeń zawodowych z uwzględnieniem szczególnych 

uwarunkowań zdrowotnych niepełnosprawnego podopiecznego. 

3. Przygotowanie planu działań pielęgniarskich w zakładzie pracy chronionej 

 

Warunki zaliczenia stażu:  

 100% obecności. 

 Objęcie procesem pielęgnowania 1 wybranego pracującego niepełnosprawnego lub grupy 

pracujących niepełnosprawnych. Zgodnie z etapami procesu sformułowanie diagnozy 

pielęgniarskiej, wyznaczenie celu i zaplanowanie opieki. 

 

7.  WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO  

W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH  

1. Rozpoznawanie i ocena zagrożeń zdrowotnych (czynników szkodliwych, uciążliwych  

i niebezpiecznych) występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania 

pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników. 

2. Rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie 

pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków 

zdrowotnych będących jego następstwem. 

3. Planowanie, organizowanie i koordynowanie badań profilaktycznych pracowników. 

4. Opracowywanie analiz dotyczących stanu zdrowia pracowników. 

5. Projektowanie i wdrażanie programów profilaktycznych i promocji zdrowia w miejscu 

pracy. 

6. Planowanie i wykonywanie szczepień ochronnych osób zawodowo narażonych na 

czynniki biologiczne. 

7. Wykonywanie badań i pomiarów niezbędnych w procesie orzekania lekarskiego  

o zdolności do pracy tj.: badanie ostrości wzroku, badanie widzenia barwnego  

i stereoskopowego przy użyciu tablic i testów przesiewowych, badanie audiometryczne. 

8. Wykonywanie w porozumieniu z lekarzem specjalistycznych badań związanych  

z orzecznictwem chorób zawodowych, tj.: palestezjometria i próba oziębieniowa  

z termometrią skórną i próbą uciskową, badanie audiometryczne, testy naskórne metodą 

płatkową.  

9. Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach  

i wypadkach. 

10. Udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, 

fizjologii i psychologii pracy. 

11. Informowanie pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego. 

12. Wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego 

ryzyka. 

13. Tworzenie warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej. 

14. Wykonywanie kontroli świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki  

w podstawowych jednostkach medycyny pracy. 

 


