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II ROK 

4 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 

 

Opieka i edukacja terapeutyczne w chorobach przewlekłych – zajęcia praktyczne 
 

B.U58 

B.U13 

Sposoby radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych. Sposoby radzenia sobie  

w chorobie przewlekłej, nieuleczalnej oraz 

zaburzeniach zachowania. Stres wywołany 

chorobą - bliższe i dalsze konsekwencje 

choroby 

       

B.U57 

 

Zasady postępowania w sytuacjach 

kryzysowych jednostki i rodziny 

       

B.U59 

 

Specyfika promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej realizowana w populacji osób 

dorosłych i starszych 

       

B.U57 

 

Standard opieki nad pacjentem chorym 

psychicznie z wybraną jednostką 

chorobową. Proces pielęgnowania 

       

B.U61 

 

Standard opieki nad pacjentem  

z zaburzeniami układu nerwowego  

w wybranych jednostkach chorobowych. 

Proces pielęgnowania 

       

B.U60 

 

Rozmowa terapeutyczna z pacjentem  

i jego rodziną 
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B.U61 Stany zagrożenia życia u chorych  

z zaburzeniami układu nerwowego  

i zaburzeniami psychicznymi. 

Podejmowanie odpowiednie działania 

       

B.U58 Współpraca w zespole 

interdyscyplinarnym, prowadzenie 

zindywidualizowanej i kompleksowej 

opieki pielęgniarskiej nad pacjentami 

przewlekle chorymi 

       

 

Zaliczenie zajęć praktycznych 

   

 

Podstawy onkologii i pielęgniarstwa onkologicznego – zajęcia praktyczne 
 

B.U45 

B.U46 

Kliniczna charakterystyka wybranych 

chorób nowotworowych. Obserwacja 

pacjenta z chorobą nowotworową. Udział 

w procesie diagnozowania  

i terapii 

       

B.U37 

B.U38 

Postępowanie pielęgniarskie 

 w przypadku wystąpienia objawów 

ubocznych choroby nowotworowej lub 

leczenia przeciwnowotworowego. 

Najczęstsze problemy w opiece nad 

pacjentem onkologicznym 

       

B.U37 

B.U39 

Edukowanie chorego i jego rodziny  

w zakresie żywienia 

 

       

B.U46 

B.U47 

Pielęgnowanie chorego cierpiącego ból. 

Prowadzenie wsparcia psychologicznego 

pacjentom onkologicznym na wszystkich  

etapach choroby oraz ich rodzinom. Rola 

pielęgniarki w opiece paliatywnej chorych 

onkologicznych. 

       

 

Zaliczenie zajęć praktycznych 
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Zaburzenia metaboliczne – zajęcia praktyczne 
 

B.U11 

B.U39 

Opieka pielęgniarska nad pacjentem 

dorosłym z wybranymi schorzeniami 

metabolicznymi. Udział w procesie 

diagnostyki i leczenia. 

       

B.U12 

B.U18 

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z 

wybranymi schorzeniami metabolicznymi. 

Udział w procesie diagnostyki i leczenia. 

       

 

Zaliczenie zajęć praktycznych 

 

   

 


