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pod
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Data
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Zarządzanie w pielęgniarstwie – zajęcia praktyczne
A.U7
A.U10

A.U11
A.U14

Analiza i porównanie obsad
pielęgniarskich na poszczególnych
oddziałach. Kontraktowanie usług
pielęgniarskich
Planowanie budżetu na opiekę
pielęgniarską

Zaliczenie zajęć praktycznych

Endoskopia – zajęcia praktyczne
B.U8
B.U8

B.U9

Wskazania i przeciwwskazania do badań
endoskopowych
Współpraca personelu medycznego
i realizacja zadań pielęgniarki w pracowni
endoskopowej
Świadczenie opieki pielęgniarskiej oraz
monitorowanie stan pacjenta bezpośrednio
przed, w trakcie i po przeprowadzonym
badaniu
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B.U9

B.U10

Zabezpieczenie i utrwalanie tkanki
pobrane do badania mikrobiologicznego,
cytologicznego oraz histopatologicznego
Dokumentowanie przeprowadzonych
zabiegów endoskopowych oraz działań
pielęgniarskich

Zaliczenie zajęć praktycznych

Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – zajęcia praktyczne
B.U30

B.U53
B.U54
B.U55
B.U56
B.U31
B.U32

B.U32
B.U33
B.U32
B.U39

B.U39

B.U33

Zastosowanie różnych metod tlenoterapii
i wentylacji nieinwazyjnej. Badanie
spirometryczne
Monitorowanie i interpretacja parametrów
u pacjentów wentylowanych
mechanicznie. Dokonywanie wpisów
w dokumentacji medycznej
Całościowa i zindywidualizowana opieka
nad pacjentem dializowanym.
Przygotowanie i wdrożenie procesu
pielęgnowania w przebiegu leczenia
nerkozastępczego
Prowadzenie obserwacji pacjenta
z chorobami nerek w stanie ostrym
i przewlekłym. Dokumentowanie opieki
Opieka pielęgniarska nad pacjentem
dializowanym i leczonym zachowawczo,
edukacja pacjenta jego rodziny. Proces
pielęgnowania
Prowadzenie rehabilitacji i edukacji
terapeutycznej w chorobach przewlekłych
układu oddechowego i u pacjentów
dializowanych różnymi metodami
Sprawowanie specjalistycznej opieki
pielęgniarskiej nad pacjentem przed
i po przeszczepie narządów.
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Monitorowanie i obserwacja parametrów,
interpretacja wyników badań
Zaliczenie zajęć praktycznych

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – zajęcia praktyczne
B.U17
B.U17
B.U18

Ocena pacjenta w stanie zagrożenia
zdrowotnego
Monitorowanie EKG i rozpoznawanie
zaburzeń rytmy serca w stanach nagłych
Metody udrażniana dróg oddechowych

B.U26

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne algorytm postępowania w zatrzymaniu
krążenia u dorosłych

B.U33
B.U26

Resuscytacja i stany nagłe u dzieci

Zaliczenie zajęć praktycznych
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