RAPORT Z PRAKTYK ZREALIZOWANYCH PRZEZ PANIĄ PAULINĘ POKRZYWĘ ORAZ
PANA PAWŁA KARPIŃSKIEGO w szpitalu w TRUTNOVIE, od marca do maja 2018.

Autor tekstu: Paulina Pokrzywa

Jestem studentką 3 roku pielęgniarstwa dzięki programowi Erasmus + swoją praktykę zawodową
odbyłam w Oblastní nemocnice Trutnov a.s w Republice Czeskiej. Szpital ten jest oddalony o
około 25 km od granicy państwa (Lubawka). Szpital umożliwił mi odbycie praktyk z przedmiotów:
rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia
oraz neurologia.
Dyżur w czeskim szpitalu zaczyna się o 6.00 dzień zaczyna się od zdania raportu poprzez
zmianę poprzedzającą, następnie wspólnie ustala się plan dnia podział obowiązków. Komunikacja
pomiędzy zespołem terapeutycznym odgrywa tu bardzo kluczową rolę i odbywa się bardzo w
koleżeńskiej atmosferze. Personel pomimo bariery językowej starał się wytłumaczyć mi wszystkie
zadania obowiązki oraz plan dnia. Podeszli do mojej osoby bardzo ciepło i koleżeńsko jak bym
pracowała z nimi od lat.
Sama praktyka poza bardzo pozytywnymi relacjami pomiędzy personelem jest na
najwyższym poziomie. Wyposażenie oraz standardy szpitala spełniają wszystkie normy europejskie,
sprzęt i umiejętności zespołu terapeutycznego są naprawdę na najwyższym poziomie. Bardzo dużo
nauczyłam się na tej praktyce, mogłam wykonywać wszystkie czynności pielęgniarskie jak
pozostali pracownicy. System pracy (rozpiski, odpowiednie tabele, zlecenia lekarskie) jest bardzo
przejrzysty co umożliwiło mi wykonywanie swoich czynności prawidłowo. Na praktyce mogłam
zakładać wkłucia, zmieniać opatrunki, przygotowywać iniekcje i infuzje, podawać leki doustne.
Sprzęt na którym pracują nasi czescy sąsiedzi (nawet ten jednorazowego użytku) jest nieco nowszy
co było dla mnie zaskoczeniem i początkowo musiałam prosić o pomoc doświadczone stażem
koleżanki z oddziału. Oddziały są bardzo dobrze wyposażone- nie zdarzyło się żeby czegoś
zabrakło (pościeli, płynów, sprzętu jednorazowego), wszystkie łóżka szpitalne są elektryczne nie
trzeba więc aż tak „dźwigać” pacjentów. Dodatkowym plusem jest to że pacjenci są też zauważalnie
milsi niż w Polsce, wynika to może z łatwiejszej dostępności do usług medycznych i mniejszych
kolejek.
Na praktyce zostały mi przedstawione zasady septyki i antyseptyki, przez kilka dni
widziałam i sama pracowałam na centralnej sterylizacji po to by sobaczyć jak ważne jest
zachowanie czystości i jałowości w szpitalu. Nauczyłam się jak dezynfekować i postępować z

materiałem skażonym oraz jak prawidłowo przygotować sobie sprzęt do pracy.

Ilustracja 1: Składzik z protezami kolan i bioder.
Otwartość Czechów jak i dyrekcji szpitala pozwoliła mi na kilkukrotne bycie na sali operacyjnej,
ponieważ w przyszłości chciała bym pracować jako instrumentariuszka. Po specjalnym szkoleniu
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anestezjologicznych jak i instrumentariuszek. Asystowałam przy operacji: wymiany biodra,
wymiany kolana, artroskopii, widziałam też operacje licznych złamań kości rąk, nóg.

Ilustracja 2: nazwy instrumentów

Ilustracja 3: Po przebraniu
na salę operacyjną.

Ilustracja 4: Sala operacyjna
Dzieki programowi Erasmus+ oraz dyrekcji szpitala Oblastní nemocnice Trutnov a.s odbyłam
swoją najbardziej ciekawą praktykę w ciągu 3 lat studiowania na której dużo się nauczyłam i
mogłam pogłębić swoją wiedzę. Dodatkowo otworzyła się przede mną

możliwość dalszej

współpracy w Trutnovskim szpitalu.
Bardzo polecam praktykę w wyżej opisanym szpitalu jak i korzystanie z programu Erasmus+.
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