III ROK
5 semestr

Efekt
uczenia się

Umiejętność

Poziom I

Poziom II

Poziom III

Poziom IV

Obserwacja
procedur
w praktyce

Wykonanie
umiejętności
z pomocą
osoby
nadzorującej

Wykonanie
umiejętności pod
kierunkiem osoby
nadzorującej

Wykonanie
umiejętności
samodzielnie,
bezpiecznie,
kompetentnie
z uzasadnieniem
swojego działania
w obecności osoby
nadzorującej

Ocena

Data

Podpis

5 semestr
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zajęcia praktyczne
C.U42

C.U44.

C.U45.

C.U69.

realizuje świadczenia zdrowotne w
zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej, w tym świadczenia
gwarantowane i zapewnianie opieki
nad pacjentem chorym;
przygotowuje sprzęt i środki do
realizacji opieki pielęgniarskiej w
środowisku zamieszkania pacjenta;
stosuje standardy i procedury
pielęgniarskie w podstawowej opiece
medycznej;
posiada umiejętność doboru środków
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D.K1.
D.K2.

D.K3.
D.K4.

D.K5.
D.K6.
D.K7.
D.K8.
D.K9
D.K10.

spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i
umiejętności umożliwiające
wystawianie recept na środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego niezbędne do
kontynuacji leczenia, w ramach
realizacji zleceń lekarskich, oraz
potrafi udzielić informacji o ich
stosowaniu.
szanuje godność i autonomię osób
powierzonych opiece;
systematycznie wzbogaca wiedzę
zawodową i kształtuje umiejętności,
dążąc do profesjonalizmu
przestrzega wartości, powinności i
sprawności moralnych w opiece;
wykazuje odpowiedzialność moralną
za człowieka i wykonywanie zadań
zawodowych
przestrzega praw pacjenta;
rzetelnie i dokładnie wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe;
przestrzega tajemnicy zawodowej;
współdziała w ramach zespołu
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu
jest otwarty na rozwój podmiotowości
własnej i pacjenta;
przejawia empatię w relacji
z pacjentem i jego rodziną oraz
współpracownikami

Zaliczenie przedmiotu
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Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Zajęcia praktyczne
D.U8.
D.U26.

D.U27.
D.U28.
D.U32.

D.U33.

D.U34.

D.K1.
D.K2.

D.K3.

diagnozuje stopień ryzyka rozwoju
odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji;
przekazuje informacje o stanie
zdrowia chorego członkom zespołu
terapeutycznego;
asystuje lekarzowi w trakcie badań
diagnostycznych i leczniczych;
prowadzi dokumentację opieki nad
chorym: kartę obserwacji, zabiegów
dostosowuje interwencje
pielęgniarskie do rodzaju problemów
pielęgnacyjnych;
przygotowuje i podaje leki różnymi
drogami, samodzielnie lub na zlecenie
lekarza.
potrafi rozpoznawać wskazania do
wykonania określonych badań
diagnostycznych i posiada
umiejętności umożliwiające
wystawianie skierowań na określone
badania diagnostyczne;
szanuje godność i autonomię osób
powierzonych opiece;
systematycznie wzbogaca wiedzę
zawodową i kształtuje umiejętności,
dążąc do profesjonalizmu;
przestrzega wartości, powinności i
sprawności moralnych w opiece;
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D.K4.

D.K5.
D.K6.
D.K7.
D.K8.

D.K9.
D.K10.

wykazuje odpowiedzialność moralną
za człowieka i wykonywanie zadań
zawodowych
przestrzega praw pacjenta;
rzetelnie i dokładnie wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe;
przestrzega tajemnicy zawodowej;
współdziała w ramach zespołu
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu
dylematów etycznych z zachowaniem
zasad kodeksu etyki zawodowej;
jest otwarty na rozwój podmiotowości
własnej i pacjenta;
przejawia empatię w relacji z
pacjentem i jego rodziną oraz
współpracownikami

Zaliczenie przedmiotu

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
MCSM
C.U18

D.U5
C.U17
D.U20

wykonuje gimnastykę oddechową
i drenaż złożeniowy, inhalację
i odśluzowywanie dróg oddechowych;
prowadzi profilaktykę powikłań
w przebiegu chorób;
układa chorego w łóżku w pozycjach
terapeutycznych i zmienia te pozycje;
rozpoznaje powikłania leczenia
farmakologicznego, dietetycznego,
rehabilitacyjnego i leczniczo4

D.U29

pielęgnacyjnego;
ocenia poziom bólu, reakcję chorego
na ból i nasilenie bólu oraz stosuje
postępowanie przeciwbólowe;

Zaliczenie MCSM

Zajęcia praktyczne
D.W6.

D.W37

D.W38

A.U1

C.U19

D.U8
D.U18

D.U24

zna zasady planowania opieki nad
chorymi w zależności od wieku i stanu
zdrowia;
zna podstawowe kierunki rehabilitacji
leczniczej (ergoterapia, psychoterapia,
kinezyterapia, fizjoterapia);
charakteryzuje przebieg i sposoby
postępowania rehabilitacyjnego w
jednostkach chorobowych;
posługuje się w praktyce
mianownictwem anatomicznym oraz
wykorzystuje znajomość topografii
narządów ciała ludzkiego;
wykonuje nacieranie, oklepywanie
i inne techniki masażu klasycznego,
ćwiczenia czynne i bierne;
diagnozuje stopień ryzyka rozwoju
odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji;
instruuje pacjenta i jego opiekuna
w zakresie użytkowania sprzętu
pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz
środków pomocniczych;
prowadzi rehabilitację przyłóżkową
i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz
aktywizację z wykorzystaniem
elementów terapii zajęciowej;
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D.U26

D.U28

D.U32

D.K1
D.K2

D.K3
D.K4

D.K5
D.K6
D.K7
D.K8

D.K9
D.K10

przekazuje informacje o stanie
zdrowia chorego członkom zespołu
terapeutycznego;
prowadzi dokumentację opieki nad
chorym: kartę obserwacji, zabiegów
pielęgniarskich i raportów oraz kartę
informacyjną z zaleceniami w zakresie
samoopieki;
dostosowuje interwencje
pielęgniarskie do rodzaju problemów
pielęgnacyjnych;
szanuje godność i autonomię osób
powierzonych opiece;
systematycznie wzbogaca wiedzę
zawodową i kształtuje umiejętności,
dążąc do profesjonalizmu;
przestrzega wartości, powinności
i sprawności moralnych w opiece;
wykazuje odpowiedzialność moralną
za człowieka i wykonywanie zadań
zawodowych
przestrzega praw pacjenta;
rzetelnie i dokładnie wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe;
przestrzega tajemnicy zawodowej;
współdziała w ramach zespołu
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu
dylematów etycznych z zachowaniem
zasad kodeksu etyki zawodowej;
jest otwarty na rozwój podmiotowości
własnej i pacjenta;
przejawia empatię w relacji
z pacjentem i jego rodziną oraz
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współpracownikami.

Zaliczenie przedmiotu:

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
MCSM
C.U7.

D.U16.
D.U32.
D.U34.

D.U17.

D.U21.

monitoruje stan zdrowia pacjenta na
wszystkich etapach jego pobytu w
szpitalu lub innych placówkach opieki
zdrowotnej, między innymi przez
ocenę podstawowych parametrów
życiowych: temperatury, tętna,
ciśnienia tętniczego krwi, oddechu i
świadomości, masy ciała i wzrostu;
rozpoznaje stany nagłego zagrożenia
zdrowia;
dostosowuje interwencje
pielęgniarskie do rodzaju problemów
potrafi rozpoznawać wskazania do
wykonania określonych badań
diagnostycznych i posiada
umiejętności umożliwiające
wystawianie skierowań na określone
badania diagnostyczne;
wykonuje defibrylację automatyczną
(AED) i bezprzyrządowe udrażnianie
dróg oddechowych;
pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką
intubacyjną i tracheotomijną;

Zaliczenie MCSM
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Zajęcia praktyczne
D.W1.
D.W6.

D.W26.

D.W40.

D.W45.;

C.U27.

D.U13.

D.U20.

D.U25.
D.U26.

D.U27.

wymienia objawy zagrożenia życia
u pacjentów w różnym wieku;;
zna zasady planowania opieki nad
chorymi w zależności od wieku
i stanu zdrowia;
zna metody, techniki i narzędzia oceny
stanu świadomości
i przytomności;
zna standardy i procedury
postępowania w stanach nagłych
i zabiegach ratujących życie;
rozpoznaje stany zagrożenia życia
i opisuje monitorowanie pacjentów
metodami przyrządowymi
i bezprzyrządowymi;
monitoruje, ocenia i pielęgnuje
miejsce wkłucia centralnego,
obwodowego i portu naczyniowego;
dokumentuje sytuację zdrowotną
pacjenta, jej dynamikę zmian
i realizowaną opiekę pielęgniarską;
rozpoznaje powikłania leczenia
farmakologicznego, dietetycznego,
rehabilitacyjnego i leczniczopielęgnacyjnego;
prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans
płynów pacjenta;
przekazuje informacje o stanie
zdrowia chorego członkom zespołu
terapeutycznego;
asystuje lekarzowi w trakcie badań
diagnostycznych i leczniczych;
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D.U28.

D.U29.
przeciwból
owe;
D.U33.

D.K1
D.K2

D.K3
D.K4

D.K5
D.K6
D.K7
D.K8

D.K9
D.K10

prowadzi dokumentację opieki nad
chorym: kartę obserwacji, zabiegów
pielęgniarskich i raportów oraz kartę
informacyjną z zaleceniami w zakresie
samoopieki;
ocenia poziom bólu, reakcję chorego
na ból i nasilenie bólu oraz stosuje
postępowanie przeciwbólowe;
przygotowuje i podaje leki różnymi
drogami, samodzielnie lub na zlecenie
lekarza.
szanuje godność i autonomię osób
powierzonych opiece;
systematycznie wzbogaca wiedzę
zawodową i kształtuje umiejętności,
dążąc do profesjonalizmu;
przestrzega wartości, powinności
i sprawności moralnych w opiece;
wykazuje odpowiedzialność moralną
za człowieka i wykonywanie zadań
zawodowych
przestrzega praw pacjenta;
rzetelnie i dokładnie wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe;
przestrzega tajemnicy zawodowej;
współdziała w ramach zespołu
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu
dylematów etycznych z zachowaniem
zasad kodeksu etyki zawodowej;
jest otwarty na rozwój podmiotowości
własnej i pacjenta;
przejawia empatię w relacji
z pacjentem i jego rodziną oraz
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współpracownikami.

Zaliczenie przedmiotu

Opieka paliatywna
MCSM
D.W6.

D.W50.
D.U1.

D.U32.

D.U33.

D.U34.

zna zasady planowania opieki nad
chorymi w zależności od wieku i stanu
zdrowia;
zna patofizjologię, objawy kliniczne
i powikłania chorób nowotworowych
gromadzi informacje, formułuje
diagnozę pielęgniarską, ustala cele
i plan opieki, wdraża interwencje
pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji
opieki;
dostosowuje interwencje
pielęgniarskie do rodzaju problemów
pielęgnacyjnych;
przygotowuje i podaje leki różnymi
drogami, samodzielnie lub na zlecenie
lekarza.
potrafi rozpoznawać wskazania do
wykonania określonych badań
diagnostycznych i posiada
umiejętności umożliwiające
wystawianie skierowań na określone
badania diagnostyczne;

Zaliczenie MCSM
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Zajęcia praktyczne
D.U8.
D.U13.

D.U20.

D.U26.

D.U27.;
D.U28.

D.U29.

D.U30.
D.K1
D.K2

D.K3
D.K4

diagnozuje stopień ryzyka rozwoju
odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji;
dokumentuje sytuację zdrowotną
pacjenta, jej dynamikę zmian
i realizowaną opiekę pielęgniarską;
rozpoznaje powikłania leczenia
farmakologicznego, dietetycznego,
rehabilitacyjnego i leczniczopielęgnacyjnego;
przekazuje informacje o stanie
zdrowia chorego członkom zespołu
terapeutycznego;
asystuje lekarzowi w trakcie badań
diagnostycznych i leczniczych;
prowadzi dokumentację opieki nad
chorym: kartę obserwacji, zabiegów
pielęgniarskich i raportów oraz kartę
informacyjną z zaleceniami w zakresie
samoopieki;
ocenia poziom bólu, reakcję chorego
na ból i nasilenie bólu oraz stosuje
postępowanie przeciwbólowe;
Tworzy pacjentowi warunki do
godnego umierania;
szanuje godność i autonomię osób
powierzonych opiece;
systematycznie wzbogaca wiedzę
zawodową i kształtuje umiejętności,
dążąc do profesjonalizmu;
przestrzega wartości, powinności
i sprawności moralnych w opiece;
wykazuje odpowiedzialność moralną
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D.K5
D.K6
D.K7
D.K8

D.K9
D.K10

za człowieka i wykonywanie zadań
zawodowych
przestrzega praw pacjenta;
rzetelnie i dokładnie wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe;
przestrzega tajemnicy zawodowej;
współdziała w ramach zespołu
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu
dylematów etycznych z zachowaniem
zasad kodeksu etyki zawodowej;
jest otwarty na rozwój podmiotowości
własnej i pacjenta;
przejawia empatię w relacji
z pacjentem i jego rodziną oraz
współpracownikami.

Zaliczenie przedmiotu
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