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Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia: 

1. Przygotowanie pacjenta do naskórkowych testów płatkowych (kontaktowych). 

2. Wykonanie i ocena naskórkowych testów płatkowych (kontaktowych) u pacjenta. 

3. Edukacja pacjenta i rodziny pacjenta nt. miejsca, czasu i sposobu eliminacji alergenu 

potwierdzonego w diagnostyce oraz występujących objawów.  

 

Warunki zaliczenia stażu: 

• 100% obecności. 

• Objęcie procesem diagnostycznym 1 wybranego pacjenta z podejrzeniem alergii. Zgodnie 

z zasadami przygotować pacjenta do diagnostyki metodą naskórkowych testów 

płatkowych (kontaktowych). 

• Udokumentowanie wyników naskórkowych testów płatkowych (kontaktowych). 

 

7.  WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO 

WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH 

1. Przeprowadzenie wywiadu w kierunku: ekspozycji alergenowej, zażywania leków, chorób 

przewlekłych. 

2. Przygotowanie pacjenta do diagnostyki alergii metodą punktowych testów skórnych  

(w tym natywnych). 

3. Wykonanie punktowych testów skórnych preparatami standaryzowanymi i metodą 

natywną z zastosowaniem aktualnych metod i technik wykonania zgodnych ze 

standardami. 

4. Odczyt, wstępna ocena i wstępna interpretacja wyniku punktowych testów skórnych wg 

ogólnie stosowanych zasad. 

5. Przygotowanie pacjenta i wykonanie samodzielnie naskórkowych testów płatkowych 

kontaktowych z zastosowaniem aktualnych technik i metod stosowania. 

6. Dokonanie pomiaru naskórkowych testów płatkowych (kontaktowych) i ocena wyników 

wg stosowanych metod interpretacji. 

7. Edukowanie pacjenta z zakresu eliminacji/unikania alergenów ocenionych jako dodatnie 

w korelacji z zebranym wywiadem z uwzględnieniem występującej u pacjenta choroby 

alergicznej. 
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