II ETAP OLIMPIADY – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Ostatni etap Olimpiady – część praktyczna - polega na prawidłowym
rozwiązaniu 4 zadań praktycznych. Zadania te wymagają prawidłowego
wykonania określonej procedury w warunkach symulowanych, z użyciem
fantomu, skompletowanych zestawów do procedur medycznych, z ewentualnym
udziałem pacjenta symulowanego. Rozwiązanie zadania polega na prawidłowym
wykonaniu procedury, zgodnie z zasadami, z zachowaniem komunikacji z
„pacjentem” oraz prezentacją właściwej postawy zawodowej. Każde zadanie jest
oceniane według ujednoliconej listy kryteriów. Rolą Komisji Egzaminacyjnej jest
obserwacja i ocena punktowa wykonanej procedury, zgodnie z opracowaną listą
kryteriów.
Poniżej przedstawiono listę procedur spośród których zostaną wybrane 4
zadania egzaminacyjne i jedno dodatkowe (wykorzystane będzie w sytuacji
uzyskania takiej samej liczby punktów).

BANK ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH (PRAKTYCZNYCH):
1. Cewnikowanie pęcherza moczowego.
2. Ocena

stanu

ogólnego

i

ginekologicznego

ginekologicznej z dostępu brzusznego.
3. Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych.
4. Pobieranie rozmazu cytologicznego.

pacjentki

po

operacji

5. Samobadanie piersi.
6. Zmiana opatrunku na ranie pooperacyjnej po operacji ginekologicznej z
dostępu brzusznego.
7. Karmienie noworodka przez zgłębnik.
8. Pielęgnacja kikuta pępowinowego u noworodków według „Wytycznych
Nadzoru Krajowego w dziedzinie neonatologii”.
9. Pielęgnacja kikuta pępowinowego z użyciem antyseptyku.
10.Pobieranie moczu do badań diagnostycznych u noworodka przy użyciu
woreczków jednorazowych.
11. Pobranie krwi do badań z boczno - przyśrodkowej okolicy podeszwowej
strony pięty.
12.Toaleta twarzy i pośladków u noworodka.
13.Wykonanie testu ilościowego w kierunku wykrycia chorób metabolicznych.
14. Indukcja porodu – wlew z oksytocyny.
15. Ocena czynności serca płodu.
16. Ocena miednicy kostnej rodzącej (pomiar, interpretacja, wpływ na przebieg
porodu).
17. Ocena sytuacji położniczej (badanie wewnętrzne, interpretacja, wpływ na
przebieg porodu).
18. Wykonanie u rodzącej zabiegu nacięcia krocza po uprzednim znieczuleniu.
19. Wykonanie u rodzącej zabiegu szycia krocza po pęknięciu I stopnia.
20. Wykonanie u rodzącej zabiegu szycia krocza naciętego podczas porodu.
21. Wykonanie, interpretacja i ocena zapisu KTG.
22. Przyjęcie porodu w położeniu podłużnym główkowym potylicowym
przednim.
23. Przyjęcie porodu w położeniu podłużnym główkowym potylicowym tylnym.
24. Przyjęcie porodu w położeniu miednicowym.
25.

Pomoc ręczna sposobem Covjanowa – Brachta.

