II ROK
3 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

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – ćwiczenia
B.U46
B.U47
B.U48
B.U37
B.U45
B.U49
B.U50
B.U51
B.U49
B.U50
B.U51
B.U40

Zastosowanie drabiny analgetycznej
wg. WHO w leczeniu bólu.
Zastosowanie i interpretacja skal
oceny bólu w wybranych stanach
chorobowych.
Ocena stanu odżywienia chorych
w wybranych stanach klinicznych.
Dobór odpowiedniego odżywiania
pacjentów w różnych stanach
chorobowych. Żywienie dojelitowe.
Żywienie pozajelitowe.
Rozpoznanie, klasyfikacja i ocena rany
przewlekłej.

Ocena

Data

Podpis

B.U41
B.U42
B.U43
B.U44
B.U38
B.U39

Dobór opatrunków na każdym etapie
gojenia ran przewlekłych
Edukacja przygotowująca pacjenta
i jego rodzinę do opieki nad pacjentem
z przetoka jelitową i moczową.
Planowanie zindywidualizowanej
opieki nad pacjentami w trakcie
chemioterapii i radioterapii.

Zaliczenie przedmiotu

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – zajęcia praktyczne
B.U40
B.U41
B.U42
B.U46
B.U47
B.U48
B.U45
B.U43
B.U44
B.U38

B.U49
B.U50
B.U51
B.U37

B.U39

Dobór i aplikacja właściwych
opatrunków dostosowanych do
rodzaju rany i fazy gojenia.
Ocena i interpretacja bólu u
pacjentów w różnych stanach
chorobowych.
Edukacja pacjenta i jego rodziny
z przetoką jelitową i moczową.
Stosowanie różnych metod i środków
łagodzących skutki chemioterapii
i radioterapii.
Planowanie żywienia pacjentów
w różnych stanach chorobowych.
Pielęgnowanie i edukacja pacjentów
różnych stanach chorobowych. Proces
pielęgnowania
Wsparcie psychiczne udzielone

pacjentowi oraz motywuje rodzinę do
radzenia sobie z chorobą.
Zaliczenie przedmiotu:

Podstawy okulistyki i pielęgniarstwa okulistycznego
B.U11

B.U12
B.U18

B.U39

Przygotowanie pacjentów do
zabiegów ambulatoryjnych i
laserowych w obrębie narządu
wzroku.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem
w okresie przed i pooperacyjnym.
Opieka nad osobami słabowidzącymi.
Sposób prowadzenia osoby
niewidomej.
Badania przesiewowe i profilaktyka
w chorobach narządu wzroku: dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym,
chorych na cukrzycę, w jaskrze.

Zaliczenie przedmiotu

Podstawy otolaryngologii i pielęgniarstwa otolaryngologicznego
B.U11
B.U18

B.U12
B.U39

Zachowawcze i chirurgiczne metody
leczenia schorzeń uszu, nosa, gardła,
krtani. Udział pielęgniarki w procesie
leczenia
Opieka pielęgniarska nad pacjentem
ze schorzeniami otolaryngologicznymi.
Realizacja procesu pielęgnowania

Zaliczenie przedmiotu

