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Praktyki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w procesie kształcenia. Stanowią one na 

wszystkich kierunkach obligatoryjny element kształcenia i podlegają z tego powodu 

obowiązkowemu zaliczeniu na równi z innymi zajęciami. 

 
Do podstawowych zadań praktyk zawodowych organizowanych w Policealnych Szkołach 

SKK spółka z o.o. należy zaliczyć: 

 ugruntowanie i weryfikacja zdobytej przez słuchaczy wiedzy i nabytych umiejętności 

oraz postaw ukształtowanych w trakcie nauki; 

 zdobycie przez słuchaczy podstawowych nawyków i umiejętności zawodowych; 

  nauczenie się przez słuchaczy wiązania wiadomości teoretycznych 

z działalnością praktyczną; 

 profesjonalne poznanie przez słuchaczy specyfiki środowiska zawodowego, w którym 

będą zatrudnieni po ukończeniu nauki. 

 
Ponadto, w trakcie odbywania praktyk zawodowych w świadomości słuchaczy powinna 

następować także weryfikacja zdobywanej w trakcie nauki wiedzy teoretycznej poprzez jej 

konfrontację z rzeczywistością empiryczną i na tym tle dokonywanie krytycznej oceny 

posiadanych umiejętności. Celem praktyk powinno być także wyrabianie przez słuchaczy 

pozytywnych przekonań, co do własnych możliwości i kompetencji w przyszłym zawodzie, 

aby umacniać osobiste przekonanie o trafności wyboru tego właśnie zawodu. 

 
RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH przewiduje następujący rozkład 

czasowy w trakcie okresu nauki: 

 
POLICEALNA SZKOŁA – TECHNIK ELEKTRORADIOLOG 

Termin praktyki Ilość godzin Ilość tygodni Forma zaliczenia 

w II semestrze 80 2 zaliczenie na ocenę 

w III semestrze 80 2 zaliczenie na ocenę 

 
Praktyki zawodowe odbywać będą się w wybranych przez szkołę lub wskazanych przez 

słuchacza podmiotach, firmach oraz placówkach ściśle związanych ze specjalizacją 

zawodową. 

Nadzór i opiekę nad całością praktyk słuchaczy sprawować będzie dyrektor szkoły i opiekun 

semestru. 

 
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM I ZAKRES PROBLEMOWY ODBYWANIA 

PRAKTYK będzie indywidualnie konstruowany dla każdej ze szkół oddzielnie z 

uwzględnieniem ich specyfiki - zawarty on będzie w „Dzienniczku praktyk” 

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK 
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Efekty kształcenia realizowane w trakcie praktyki zawodowej: 

MS.19. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki 
obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 

Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu rentgenodiagnostyki 

Uczeń: 
1) rozróżnia struktury anatomiczne poszczególnych narządów i układów organizmu 

człowieka na obrazach radiologicznych; 

2) rozpoznaje i lokalizuje zmiany patologiczne w strukturach organizmu ludzkiego; 

3) wykorzystuje właściwości promieniowania rentgenowskiego i jego oddziaływania z 

materią do wykonywania badań rentgenowskich; 

4) charakteryzuje metody badań radiologicznych; 

5) stosuje środki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w rentgenodiagnostyce; 

6) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, 

przekazywania i archiwizacji obrazu; 

7) obsługuje sprzęt  i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane 

8) w rentgenodiagnostyce; 

9) stosuje wymagania systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce; 

10) przygotowuje i organizuje stanowisko pracy w gabinecie rentgenowskim; 

11) dobiera projekcje, parametry ekspozycji i wykonuje badanie rentgenowskie zgodnie z 

procedurami i standardami; 

12) współpracuje z zespołem diagnostycznym przy wykonywaniu badań i zabiegów w 

radiologii interwencyjnej, hemodynamice i rentgenoskopii; 

13) wykonuje obróbkę chemiczną i techniczną, cyfrową (pośrednią i bezpośrednią) zdjęć 

rentgenowskich; 

14) ocenia wartość techniczną i diagnostyczną zdjęć i badań rentgenowskich; 

15) sporządza dokumentację medyczną po wykonanym badaniu rentgenowskim. 
 

Wykonywanie badań z użyciem rezonansu magnetycznego 

Uczeń: 
1) rozróżnia obrazy struktur anatomicznych poszczególnych narządów i układów 

organizmu człowieka w badaniach z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego; 

2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu człowieka; 

3) określa właściwości pola magnetycznego i jego oddziaływania z materią; 

4) określa metody badań zgodnie ze standardami w rezonansie magnetycznym; 

5) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, 

przekazywania i archiwizacji obrazu; 

6) obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w pracowni rezonansu 

magnetycznego; 

7) przygotowuje stanowisko w pracowni rezonansu magnetycznego; 

8) przygotowuje pacjenta do badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego; 

9) dobiera sekwencje i ich parametry w rezonansie magnetycznym; 

10) ocenia wartość techniczną i diagnostyczną badania metodą rezonansu magnetycznego; 

11) sporządza dokumentację medyczną po wykonanym badaniu metodą rezonansu 

magnetycznego. 
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Wykonywanie badań i zabiegów z zakresu medycyny nuklearnej 

Uczeń: 
1) rozróżnia struktury anatomiczne poszczególnych narządów i układów organizmu 

człowieka w medycynie nuklearnej; 

2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu człowieka na podstawie 

badań z zakresu medycyny nuklearnej; 

3) wykorzystuje właściwości promieniowania jonizującego i jego oddziaływania z 

materią; 

4) określa metody badań zgodnie ze standardami medycyny nuklearnej; 

5) stosuje środki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w medycynie nuklearnej; 

6) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, 

przekazywania i archiwizacji obrazu; 

7) obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w medycynie nuklearnej; 

8) stosuje wymagania systemu zarządzania jakością; 

9) przygotowuje stanowisko w pracowni medycyny nuklearnej; 

10) przygotowuje pacjenta do badania radioizotopowego lub terapii radioizotopowej; 

11) wykonuje badanie i zabiegi radioizotopowe zgodnie ze zleceniem lekarskim; 

12) wykonuje badania pozytonowej emisyjnej tomografii oraz badania radioizotopowe in 

vitro; 

13) współpracuje z zespołem terapeutycznym podczas terapii izotopowej; 

14) ocenia wartość techniczną i diagnostyczną badania radioizotopowego w medycynie 

nuklearnej; 

15) sporządza dokumentację medyczną po wykonanym badaniu w medycynie nuklearnej. 

 

Wykonywanie radioterapii 

Uczeń: 
1) wykorzystuje właściwości promieniowania jonizującego i jego oddziaływania z 

materią w radioterapii; 

2) rozróżnia metody terapii zgodnie ze standardami w radioterapii; 

3) wykonuje i stosuje unieruchomienia oraz osłony potrzebne do przeprowadzenia 

radioterapii; 

4) stosuje środki ochrony radiologicznej pacjenta i personelu w radioterapii; 

5) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, 

6) przekazywania i archiwizacji obrazu; 

7) obsługuje sprzęt i aparaturę stosowane w procesie planowania leczenia promieniami i 

radioterapii; 

8) stosuje wymagania systemu zarządzania jakością; 

9) przygotowuje stanowisko w pracowni radioterapii; 

10) przestrzega zasad planowania napromieniania oraz uczestniczy w planowaniu 

leczenia; 

11) wykonuje napromienianie zgodnie ze zleceniem lekarskim i planem leczenia; 

12) współpracuje z zespołem terapeutycznym podczas brachyterapii; 

13) udziela pacjentowi informacji na temat metody, przebiegu, czasu i miejsca leczenia 

oraz rozpoznaje odczyn popromienny; 

14) prowadzi dokumentację medyczną po wykonanej radioterapii. 
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Wykonywanie badań elektromedycznych 

Uczeń: 
1) rozróżnia struktury anatomiczne i funkcjonowanie poszczególnych narządów i 

układów organizmu człowieka; 

2) rozpoznaje i lokalizuje patologiczne struktury organizmu ludzkiego; 

3) wykorzystuje podstawy akustyki w diagnostyce elektromedycznej; 

4) obsługuje sprzęt komputerowy wykorzystywany do uzyskania, przetwarzania, 

przekazywania i archiwizacji badań elektromedycznych; 

5) obsługuje sprzęt i aparaturę diagnostyczną wykorzystywane w diagnostyce 

elektromedycznej; 

6) przygotowuje stanowisko w pracowni diagnostyki elektromedycznej; 

7) przygotowuje pacjenta do badania elektromedycznego; 

8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki elektromedycznej zgodnie ze zleceniem 

lekarskim: elektrokardiograficzne, elektroencefalograficzne, elektromiograficzne, 

spirometryczne, audiometryczne i ultrasonograficzne; 

9) ocenia wartość techniczną i diagnostyczną badań oraz rozpoznaje i eliminuje artefakty 

występujące podczas badań elektromedycznych; 

10) sporządza dokumentację medyczną wykonanych badań elektromedycznych. 


