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PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU: 
 

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek. 
 

Obszar kształcenia: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Wydział Pielęgniarstwa 
Kierunek studiów: Pielęgniarstwo  
Forma studiów: stacjonarna, niestacjonarna 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
 
CELE KSZTAŁCENIA: 
 

Symbol Opis 
C01 Nabycie umiejętności uczestniczenia w prowadzeniu leczenia nerkozastępczego. 

C02 Nabycie umiejętności uczestniczenia w badaniach specjalistycznych wykonywanych w dializoterapii (przygotowanie pacjenta do badań, 
wykonanie badania, postępowanie po badaniu). 

C03 Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów oraz sytuacji życiowej pacjenta z przewlekłą chorobą nerek, w tym w przebiegu leczenia 
nerkozastępczego. 

C04 Nabycie umiejętności prowadzenia specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastępczego. 
C05 Przygotowanie do brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe związane z opieką nad chorym z przewlekłą chorobą nerek. 

C06 Wypracowanie nawyku przestrzegania zasad etyki zawodowej w relacji z zespołem terapeutycznym zajmującym się pacjentem z przewlekłą 
chorobą nerek oraz zasad etyki zawodowej i praw pacjenta w relacji z chorym i jego rodziną (opiekunem). 

 
TREŚCI PROGRAMOWE: 
 

L.p. Tematyka zajęć 
Opis szczegółowy bloków 

Liczba 
godzin 

PZ_B_05_1 Badania specjalistyczne wykonywane w dializoterapii oraz metody monitorowania i wskaźniki adekwatności dializy. 

45 PZ_B_05_2 Powikłania ostre i przewlekłe dializoterapii: objawy, postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne i zapobieganie powikłaniom. 

PZ_B_05_3 Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorym w przebiegu leczenia nerkozastępczego. 
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L.p. Tematyka zajęć 
Opis szczegółowy bloków 

Liczba 
godzin 

PZ_B_05_4 Modele pielęgnowania adekwatne do stosowania w opiece nad chorymi z przewlekłymi chorobami nerek. 

PZ_B_05_5 Postępowanie z chorym hemodializowanym: żywienie, opieka nad dostępem naczyniowym, szczepienia ochronne, 
postępowanie przed zabiegami diagnostycznymi i przed zabiegami operacyjnymi. 

Liczba godzin ogółem 45 
 
WYMAGANIA WSTĘPNE:  
Podstawowa wiedza z zakresu Wiedza podstawowa z zakresu anatomii, fizjologii i patologii oraz chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  na 
poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo. 
Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne - opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek na poziomie 
studiów II stopnia. 
 
METODY DYDAKTYCZNE: pokaz, obserwacja, próba pracy. 
 
MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH: Stacja dializ, oddział nefrologiczny, oddział chorób wewnętrznych. 
 
METODY OCENY: 
1. Warunki zaliczenia PZ (zal.): 

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%); 
 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia potwierdzonych przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu                         

w karcie monitorowania modułowych efektów kształcenia w ramach praktyk zawodowych; 
 przedłożenie przez studenta zatwierdzonego procesu pielęgnowania pacjenta. 

2. Praktyki zawodowe zaliczane są na „zal.” przez Kierownika Zakładu Praktyk Zawodowych Uczelni lub upoważnioną przez niego osobę. 
3. Praktyki zawodowe są realizowane do końca drugiego semestru. 
 
WYKAZ LITERATURY: 
1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Książek A. Rutkowski B. Nefrologia. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2004. 
 Rutkowski B. Klinger M. Kłębuszkowe choroby nerek.  Gdańsk: Wydawnictwo medyczne MAKMED, 2003. 
 Rutkowski B. Czekalski St. Standardy w postępowaniu i rozpoznawaniu i leczeniu chorób nerek. Gdańsk: Wydawnictwo med. MAKMED, 2001. 
 Książek A. Podręcznik Dializoterapii. wydanie II. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2008. 
 Rutkowski B. Leczenie nerko zastępcze. wydanie I, Lublin: Wydawnictwo Czelej  sp. z o.o., 2007. 
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Marcinkowskiego w Poznaniu; Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2008. 
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