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III ROK 
6 semestr 

Efekt 
uczenia się 

Umiejętność 

Poziom I Poziom II Poziom III Poziom IV 

Ocena Data Podpis 

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 

 
Promocja zdrowia 

 
Zajęcia praktyczne 

C.U36.  Ocenia stan zdrowia jednostki  
i rodziny – „potencjał zdrowotny 
człowieka” z wykorzystaniem swoistej 
metodyki (skale, siatki, pomiary 
przyrządowe); 

       

C.U37.  Rozpoznaje uwarunkowania zachowań 
zdrowotnych jednostki i czynniki 
ryzyka chorób wynikających ze stylu 
życia; 

       

C.U38.  Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich 
samokontroli stanu zdrowia  
i motywuje do zachowań 
prozdrowotnych; 
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C.U39.  Inicjuje i wspiera jednostkę i rodzinę  
w utrzymaniu zdrowia przez tworzenie 
środowiskowej „koalicji na rzecz 
zdrowia”; 

       

C.U40.  Realizuje programy promocji zdrowia  
i edukacji zdrowotnej dostosowane do 
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych; 

       

C.U41.  Opracowuje i wdraża indywidualne 
programy promocji zdrowia jednostek 
i rodzin; 

       

 
Zaliczenie przedmiotu 

   

 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 

 

MCSM 
A.W22  Zna wpływ procesów chorobowych na 

metabolizm i eliminację leków. 
       

A.W23  Zna ważniejsze działania niepożądane 
leków, w tym wynikające z ich 
interakcji oraz zna procedurę 
zgłaszania działań niepożądanych 
leków. 

       

A.W.24  Zna zasady wystawiania recept  

w ramach realizacji zleceń 

lekarskich. 

       

A.U18.  Posługuje się informatorami 
farmaceutycznymi i bazami danych  
o produktach leczniczych; 

       

 A.U19.  Posiada umiejętności umożliwiające 
wystawianie recept na leki niezbędne 
do kontynuacji leczenia, w ramach 
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realizacji zleceń lekarskich; 

A.U20.  Posiada umiejętność przygotowania 
zapisu form recepturowych substancji 
leczniczych i środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego zleconych przez lekarza 

       

D.U35.  Potrafi przygotowywać zapisy form 

recepturowych substancji 

leczniczych w porozumieniu  

z lekarzem lub na jego zlecenie. 

       

C.U44.  Przygotowuje sprzęt i środki do 
realizacji opieki pielęgniarskiej w 
środowisku zamieszkania pacjenta 

       

C.U45.  C.U45. Stosuje standardy i procedury 
pielęgniarskie w podstawowej opiece 
zdrowotnej 

       

 
Zaliczenie MCSM 

   

Zajęcia praktyczne 

A.W.25  Zna grupy leków, substancje czynne 
zawarte w lekach oraz postacie i drogi 
podania leków. 

       

C.W51  Zna środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego; 

       

C.W52.   Zna rodzaje badań diagnostycznych  
i posiada wiedzę w zakresie ich 
zlecania. 

       

C.U2.  Gromadzi informacje metodą 
wywiadu, obserwacji, pomiarów 
bezpośrednich i pośrednich (skale), 
analizy dokumentacji (w tym analizy 
badań diagnostycznych), badania 
fizykalnego w celu rozpoznawania 
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stanu zdrowia pacjenta  
i sformułowania diagnozy 
pielęgniarskiej; 

C.U6.  Planuje i realizuje opiekę pielęgniarską 
wspólnie z chorym lub 
niepełnosprawnym i jego rodziną; 

       

C.U7.  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; 

       

C.U42.  Realizuje świadczenia zdrowotne  
w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej, w tym świadczenia 
gwarantowane i zapewniania opieki 
nad pacjentem chorym 

       

C.U43.  Ocenia środowisko nauczania  
i wychowania w zakresie 
rozpoznawania problemów 
zdrowotnych dzieci i młodzieży; 

       

C.U69.. Posiada umiejętność doboru środków 
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 
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stosowaniu. 

D.U34.  Potrafi rozpoznawać wskazania do 
wykonania określonych badań 
diagnostycznych i posiada 
umiejętności umożliwiające 
wystawianie skierowań na określone 
badania diagnostyczne; 

       

D.K1.  szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece; 

       

D.K2.  systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu; 

       

D.K3.  przestrzega wartości, powinności  
i sprawności moralnych w opiece; 

       

D.K4.  wykazuje odpowiedzialność moralną 
za człowieka i wykonywanie zadań 
zawodowych 

       

D.K5.  przestrzega praw pacjenta;        

D.K6.  rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawodowe; 

       

D.K7.  przestrzega tajemnicy zawodowej;        

D.K8.  współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 
dylematów etycznych z zachowaniem 
zasad kodeksu etyki zawodowej; 

       

D.K9.  jest otwarty na rozwój podmiotowości 
własnej i pacjenta; 

       

D.K10.  przejawia empatię w relacji  
z pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

       

 
Zaliczenie przedmiotu 
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Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 

 
MCSM 

D.W6 zna zasady planowania opieki nad 
chorymi w zależności od wieku i stanu 
zdrowia; 

       

D.W37  zna podstawowe kierunki rehabilitacji 
leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, 
kinezyterapia, fizjoterapia); 

       

D.W38  charakteryzuje przebieg i sposoby 
postępowania rehabilitacyjnego  
w jednostkach chorobowych; 

       

C.U17  układa chorego w łóżku w pozycjach 
terapeutycznych i zmienia te pozycje; 

       

C.U18; wykonuje gimnastykę oddechową  
i drenaż ułożeniowy, inhalację  
i odśluzowywanie dróg oddechowych; 

       

C.U19  wykonuje nacieranie, oklepywanie  
i inne techniki masażu klasycznego, 
ćwiczenia czynne i bierne; 

       

D.U24  prowadzi rehabilitację przyłóżkową  
i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz 
aktywizację z wykorzystaniem 
elementów terapii zajęciowej; 

       

 
Zaliczenie MCSM 

   

Zajęcia praktyczne  
A.U1.  posługuje się w praktyce 

mianownictwem anatomicznym oraz 
wykorzystuje znajomość topografii 
narządów ciała ludzkiego; 

       



 
 

7 
 

D.U5  prowadzi profilaktykę powikłań  
w przebiegu chorób 

       

D.U8.  diagnozuje stopień ryzyka rozwoju 
odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji; 

       

D.U18  instruuje pacjenta i jego opiekuna  
w zakresie użytkowania sprzętu 
pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz 
środków pomocniczych; 

       

D.U20  rozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetycznego, 
rehabilitacyjnego i leczniczo-
pielęgnacyjnego; 

       

D.U26. przekazuje informacje o stanie 
zdrowia chorego członkom zespołu 
terapeutycznego; 

       

D.U28  prowadzi dokumentację opieki nad 
chorym: kartę obserwacji, zabiegów 
pielęgniarskich i raportów oraz kartę 
informacyjną z zaleceniami w zakresie 
samoopieki; 

       

D.U29. ocenia poziom bólu, reakcję chorego 
na ból i nasilenie bólu oraz stosuje 
postępowanie przeciwbólowe; 

       

D.U32.  dostosowuje interwencje 
pielęgniarskie do rodzaju problemów 
pielęgnacyjnych; 

       

D.K1.  szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece; 

       

D.K2.  systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu; 

       

D.K3.  przestrzega wartości, powinności  
i sprawności moralnych w opiece; 
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D.K4.  wykazuje odpowiedzialność moralną 
za człowieka i wykonywanie zadań 
zawodowych 

       

D.K5.  przestrzega praw pacjenta;        

D.K6.  rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawodowe; 

       

D.K7.  przestrzega tajemnicy zawodowej;        

D.K8.  współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 
dylematów etycznych z zachowaniem 
zasad kodeksu etyki zawodowej; 

       

D.K9.  jest otwarty na rozwój podmiotowości 
własnej i pacjenta; 

       

D.K10.  przejawia empatię w relacji  
z pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

       

 
Zaliczenie przedmiotu 

   

 
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 

 
MCSM 

D.W6.  zna zasady planowania opieki nad 
chorymi w zależności od wieku i stanu 
zdrowia; 

       

D.W27.  zna etiopatogenezę i objawy kliniczne 
podstawowych zaburzeń 
psychicznych; 

       

D.W28.  zna zasady obowiązujące przy 
zastosowaniu przymusu 
bezpośredniego; 

       

D.U22. prowadzi rozmowę terapeutyczną;        
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D.U31.  przewiduje skutki postępowania 
pacjenta z określonymi zaburzeniami 
psychicznymi; 

       

 
Zaliczenie MCSM 

   

Zajęcia praktyczne 

D.U16.  rozpoznaje stany nagłego zagrożenia 
zdrowia; 

       

D.U20  Rozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetycznego, 
rehabilitacyjnego i leczniczo-
pielęgnacyjnego; 

       

D.U26  przekazuje informacje o stanie 
zdrowia chorego członkom zespołu 
terapeutycznego; 

       

D.U27  asystuje lekarzowi w trakcie badań 
diagnostycznych i leczniczych; 

       

D.U28  prowadzi dokumentację opieki nad 
chorym: kartę obserwacji, zabiegów  

       

D.U32  dostosowuje interwencje 
pielęgniarskie do rodzaju problemów 
pielęgnacyjnych; 

       

D.K1.  szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece; 

       

D.K2.  systematycznie wzbogaca wiedzę 
zawodową i kształtuje umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu; 

       

D.K3.  przestrzega wartości, powinności i 
sprawności moralnych w opiece; 

       

D.K4.  wykazuje odpowiedzialność moralną 
za człowieka i wykonywanie zadań 
zawodowych 

       

D.K5.  przestrzega praw pacjenta;        
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D.K6.  rzetelnie i dokładnie wykonuje 
powierzone obowiązki zawodowe; 

       

D.K7.  przestrzega tajemnicy zawodowej;        

D.K8.  współdziała w ramach zespołu 
interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 
dylematów etycznych z zachowaniem 
zasad kodeksu etyki zawodowej; 

       

D.K9.  jest otwarty na rozwój podmiotowości 
własnej i pacjenta; 

       

D.K.10 przejawia empatię w relacji 
z pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami 

       

 
Zaliczenie przedmiotu 

   

 


