
Zasady BHP obowiązujące studentów na zajęciach  

w Zakładzie Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego 

 

1. Wykłady z przedmiotu „Medycyna Ratunkowa” odbywają się: 

- dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego w sali wykładowej Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego, ul. Borowska 213  

- dla studentów pozostałych kierunków w sali konferencyjnej Zakładu  Traumatologii i 
Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, ul. Bujwida 44a 

2. Ćwiczenia i seminaria odbywają się: 

 ćwiczenia symulacyjne dla V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz V i VI roku Wydziału 
Lekarskiego English Division w Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Chałubińskiego 
7a 

 ćwiczenia symulacyjne i kierunkowe niekliniczne dla II roku Stomatologii, II roku 
Stomatologii English Division oraz V roku Analityki Medycznej w salach seminaryjnych 
i ćwiczeniowych nr 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34 Zakładu Traumatologii i Medycyny 
Ratunkowej Wieku Rozwojowego, ul. Bujwida 44a oraz w Centrum Symulacji 
Medycznej 

 ćwiczenia kliniczne dla V roku Wydziału Lekarskiego oraz V roku Wydziału 
Lekarskiego English Division w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym USK 

 seminaria dla I roku Chemii i Toksykologii Sądowej UW  w salach seminaryjnych nr 
25, 26, 27 Zakładu Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego, ul. 
Bujwida 44a 

3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń studenci pozostawiają okrycia wierzchnie w szatni. 
Niedopuszczalne jest wieszanie odzieży wierzchniej na oparciach krzeseł, oknach, bądź 
pozostawiania płaszczy, kurtek na parapetach. 

4. Postępowanie na zajęciach symulacyjnych musi być zgodne z poleceniami osób 
prowadzących ćwiczenia. Zakazane jest samodzielne korzystanie ze sprzętu 
dydaktycznego (manekiny, symulatory) bez nadzoru osoby prowadzącej. 

5. W czasie ćwiczeń klinicznych Studenci ściśle stosują się do poleceń osoby prowadzącej 
i personelu szpitalnego, co jest niezbędne do utrzymania jakości świadczonych usług w 
oddziale ratunkowym. 

6. Na ćwiczeniach odbywających się w Zakładzie Traumatologii i Medycyny Ratunkowej 
Wieku Rozwojowego nie obowiązuje obuwie zmienne i odzież ochronna. 

Na ćwiczeniach klinicznych odbywających się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
obowiązuje obuwie zmienne i odzież ochronna.  

7. W razie jakichkolwiek problemów, które mogą wystąpić u studenta w czasie trwania zajęć 
(złe samopoczucie, zasłabnięcie, krwotok), powinny one zostać niezwłocznie zgłoszone 
osobie prowadzącej zajęcia.  



8. W Zakładzie Traumatologii i Medycyny Ratunkowej Wieku Rozwojowego znajdują się 
dwie apteczki pierwszej pomocy w miejscu wyznaczonym i oznakowanym. 

9. Drogi ewakuacji są oznakowane tabliczkami z odpowiednim symbolem. 


