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Organizator kursu (pieczęć) 

Karta zaliczenia umiejętności 

Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne 

 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………….………………… 

Czas trwania kursu: ……………………………………………………………….…..……… 

Lp. 
Umiejętności oceny stanu zdrowia osoby dorosłej. 

Uczestnik kursu potrafi: 

Ćwiczenia/Staż1 

Data 

zaliczenia 
Podpis 

1. 

Zgromadzić subiektywne informacje o sytuacji zdrowotnej 

pacjenta w obszarze funkcji układów (oddechowy, sercowo-

naczyniowy, krążenia obwodowego, mięśniowo-szkieletowy, 

nerwowy) i części ciała (skóra i jej wytwory, węzły chłonne, 

głowa i szyja, nos, jama ustna i gardło, oko, ucho, gruczoły 

piersiowe i doły pachowe, brzuch, odbyt i gruczoł krokowy, 

żeńskie narządy płciowe, męskie narządy płciowe). 

  

2. 

Stosować zasady prowadzenia badania podmiotowego i 

przedmiotowego, jego dokumentowania, w tym schemat 

SOAP, OLD CART oraz pakiet wiarygodnych 

skal/kwestionariuszy do oceny stanu zdrowia pacjenta i jego 

zaburzeń. 

  

3. 

Wykonać badanie fizykalne układów (oddechowy, sercowo-

naczyniowy, krążenia obwodowego, mięśniowo-szkieletowy, 

nerwowy) i części ciała (skóra i jej wytwory, węzły chłonne, 

głowa i szyja, nos i zatoki, jama ustna i ślinianki, oko, ucho, 

gruczoły piersiowe i doły pachowe, brzuch, odbyt): 

  

3.1. ● Opukiwanie płuc   

3.2. ● Osłuchiwanie płuc   

3.3. ● Osłuchiwanie tonów serca   

3.4. ● Badanie uderzenia koniuszkowego   

3.5. 
●Badanie tętna na tętnicach kończyn górnych 

i dolnych 
  

3.6. ● Badanie ukrwienia kończyn dolnych i górnych,   

3.7. ● Badanie zakresu ruchów w stawach   
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3.8. ● Badanie siły mięśniowej   

3.9. ●Badanie nerwów czaszkowych   

3.10

. 
● Badanie czucia powierzchownego i głębokiego   

3.11

. 
● Badanie odruchów powierzchownych i głębokich   

3.12

. 
● Badanie postawy ciała, chodu i koordynacji 

ruchów 
  

3.13

. 
● Badanie objawów oponowych   

3.14

. 
● Badanie objawów korzeniowych   

3.15

. 
● Badanie skóry, paznokci i włosów   

3.16

. 
● Badanie ostrości wzroku2   

3.17

. 
● Badanie zdolności rozpoznawania barw2   

3.18

. 
● Badanie źrenic   

3.19

. 
● Badanie dna oka2   

3.20

. 
● Badanie ucha2   

3.21

. 
● Badanie słuchu2   

3.22

. 
● Badanie węzłów chłonnych   

3.23

. 
● Badanie jamy ustnej, gardła i ślinianek   

3.24

. 
● Badanie nosa i zatok   

3.25

. 
● Badanie tarczycy   

3.26

. 
● Badanie brzucha   

3.27

. 
● Badanie odbytu2   

3.28

. 
● Badanie obrzęków   

4. 

Wykonać kompleksowe badanie podmiotowe 

i przedmiotowe osoby dorosłej i udokumentować wyniki 

badania 

  

 

1Wykładowca/opiekun stażu powinien udokumentować zaliczenie umiejętności przez uczestnika 

kursu; wymagane jest jednokrotne zaliczenie każdej umiejętności (na ćwiczeniach lub na stażu). 
2 Wskazane zaliczenie w warunkach symulowanych. 
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