
STAŻ OBSERWACYJNY W CENTRUM ONKOLOGII 2019 

 

W dniach 12-16.08.2019 r. uczestniczyliśmy  

w stażu obserwacyjnym w Centrum Onkologii  

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. 

 

Nasz staż odbywał się  

w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej. 



Pierwszego dnia zostaliśmy przeszkoleni z zakresu BHP, 

dokładnej dezynfekcji rąk oraz czynności, które 

mogliśmy wykonywać razem z nadzorującymi nas 

pielęgniarkami. Już wtedy zaskoczyło nas to, jak wiele 

możemy się nauczyć i zaobserwować. 

 

Spędziliśmy sporo czasu w sali zabiegowej, gdzie 

pobierana jest krew metodą próżniową, a także 

przygotowywane są leki, kroplówki i specjalistyczne 



roztwory dla pacjentów. Mieści się tam także magazyn 

rzeczy niezbędnych w szpitalu, czyli rękawiczek oraz 

opatrunków. Obserwowaliśmy m.in. przygotowywanie 

„tac” dla chorych, na których znajdowały się preparaty 

do podania o odpowiednich godzinach dla 

poszczególnych pacjentów. Mogliśmy się dowiedzieć, 

do czego służą poszczególne specyfiki. 

 

Zdecydowana większość naszego stażu opierała się na 

obserwowaniu i pomocy w opatrywaniu pacjentów po 

wycięciach narządów lub guzów, przeszczepach. 

Obserwowaliśmy zakładanie specjalnego opatrunku 



próżniowego VAC-a. Jest on pomocny przy bardzo 

trudno gojących się ranach, np. po odrzuconych 

przeszczepach skóry, zalecany i zakładany przez lekarza. 

Dowiedzieliśmy się sporo o pielęgnacji szwów, częstości 

zmieniania poszczególnych opatrunków, ich rodzajach, 

działaniu, a także o lekach/preparatach odkażających  

i wszelkich innych pomocnych przy operacjach 

pacjentów chorych na nowotwory (szczególnie  

w obrębie twarzoczaszki, tarczycy oraz piersi). 

 

Mimo wielu obowiązków pielęgniarki udzielały nam 

wszelkich informacji, znajdowały dla nas czas, 

opowiadały o swoim zawodzie. Dzięki nim mogliśmy 



uczestniczyć w zawożeniu pacjentki na blok operacyjny, 

co było dla nas wielkim przeżyciem. W przerwach 

spędzaliśmy czas na rozmowach lub w pokoju 

pielęgniarskim, gdzie mieliśmy czas na wymianę 

wrażeń. 

 

Jesteśmy wdzięczni za tak wspaniałe doświadczenie, 

polecamy każdemu udział w takim stażu, gdyż bardzo 

pomaga on w zrozumieniu specyfiki zawodów 

medycznych oraz przekonaniu się, czy taki zawód jest 

dla nas. Otrzymaliśmy wiedzę, jakiej nie zdobylibyśmy 

nigdzie indziej, za którą bardzo dziękujemy personelowi 

szpitala. 
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