
Nazwa przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie 

Kategoria przedmiotu  podstawowy – nauki społeczne 

Kod przedmiotu PZ_A_02 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 7 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

I 60 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Przygotowanie studentów do zarządzania opieką pielęgniarską w zakładach opieki zdrowotnej. 

Cel 2. Wykształcenie umiejętności marketingu usług pielęgniarskich oraz negocjowania warunków 

pracy i płacy z pracodawcą i płatnikiem świadczeń zdrowotnych. 

Cel 3. Rozwijanie umiejętności samodzielnego organizowania pielęgniarskiego stanowiska pracy. 

Cel 5. Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej w tym zarządzania 

zasobami ludzkimi oraz zarządzanie jakością. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki na poziomie licencjata pielęgniarstwa. Zaliczenie co najmniej 

60 % zajęć przedmiotu dydaktyka medyczna na poziomie studiów II stopnia. 

 

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA-STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

modułowych efektów 

 kształcenia 

WIEDZA 

PZ_A_02_W_1 

Prawidłowo definiuje podstawowe 

pojęcia z zakresu zarządzania, w tym 

zarządzania w pielęgniarstwie. 

Egzamin ustny 

PZ_A_02_W_2 

Prawidłowo analizuje znaczenie 

poszczególnych etapów procesu 

zarządzania. 

Egzamin ustny 

PZ_A_02_W_3 

Wyjaśnia znaczenie konfliktu w 

organizacji oraz jego wpływ na życie 

organizacji i jej członków. 

Egzamin ustny 

PZ_A_02_W_4 

Tłumaczy znaczenie jakości w usługach 

medycznych, w tym w opiece 

pielęgniarskiej. 

Egzamin ustny 

PZ_A_02_W_5 

Opisuje znaczenie marketingu w 

usługach medycznych, w tym 

pielęgniarskich. 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_A_02_U_1 
Prawidłowo opisuje style zarządzania  

i wykorzystuje je na stanowisku pracy. 
Prezentacja 

PZ_A_02_U_2 

Stosuje odpowiednie techniki i narzędzia 

na poszczególnych etapach procesu 

zarządzania. 

Prezentacja 

PZ_A_02_U_3 

Adoptuje istotę procesu zmian  

w organizacji i jego wpływ na jakość 

świadczonych usług. 

Projekt 



PZ_A_02_U_4 

Planuje, organizuje i analizuje pracę 

pielęgniarską zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_A_02_U_5 

Dostrzega zależność między zasadami 

ergonomii stanowiska pracy a skutkami 

zdrowotnymi, społecznymi. 

Prezentacja 

PZ_A_02_U_6 

Na podstawie obserwacji i analizy pracy 

pielęgniarki w  jednostce medycznej 

dostrzega problemy wymagające 

rozwiązania 

Prezentacja 

PZ_A_02_U_7 

Przygotowuje jako świadczeniodawca 

usług pielęgniarskich umowę 

cywilnoprawną oraz dokumentację 

potrzebną do zawarcia kontraktu  

z  płatnikiem na świadczenia z zakresu 

opieki pielęgniarskiej;. 

Realizacja zleconego zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_A_02_K_1 
Odpowiada za podejmowane decyzje 

zawodowe. 

Obserwacja opiekuna praktyki 

zawodowej 

PZ_A_02_K_2 

Przestrzega zasad etycznych i moralnych 

obowiązujących w procesie organizacji  

i zarządzania 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_A_02_K_3 

Proponuje rozwiązania dylematów 

etycznych w organizacji pracy własnej  

i podległego zespołu. 

Esej refleksyjny 

PZ_A_02_K_4 

Wyjaśnia zasadność podejmowanych 

działań w odniesieniu do 

obowiązujących norm moralno – 

etycznych.  

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_A_02_K_5 

Rozwiązuje sytuacje problemowe  

z zachowaniem odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo własne i podległych mu 

osób. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_A_02_K_6 
Jest świadomy wpływu podejmowanych 

decyzji na jakość usług pielęgniarskich. 
Esej refleksyjny 

PZ_A_02_K_7 
Potrafi współdziałać w zespole 

przyjmując w nim różne role 

Ocena 360º (opinie członków 

zespołu), samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_A_02_ 1 Przedstawienie stanowiska pracy pielęgniarki oddziałowej, naczelnej. 

60 

PZ_A_02_ 2 Zadania pielęgniarki oddziałowej, naczelnej. 

PZ_A_02_ 3 Ustalanie grafiku pracy na oddziale. 

PZ_A_02_ 4 Projektowanie oraz dokumentowanie pielęgniarskiego planu pracy. 

PZ_A_02_ 5 Ocena pracy pielęgniarki - metody i narzędzia. System nagród i kar. 

PZ_A_02_ 6 Standaryzacja opieki pielęgniarskiej. 

PZ_A_02_ 7 Zarządzanie jakością w oddziale. Doskonalenie organizacji. 

PZ_A_02_ 8 
Metody rozwiązywania konfliktów w zarządzaniu personelem 

pielęgniarskim. 

PZ_A_02_ 9 

Określanie struktury zatrudnienia w obrębie jednostki opieki 

zdrowotnej   ze szczególnym   uwzględnieniem   personelu 

pielęgniarskiego. 



PZ_A_02_ 

10 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w oddziale opieki  

zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy pielęgniarki. 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 instruktaż; 

 obserwacja; 

 próba pracy 

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ. 

Stanowisko pielęgniarki naczelnej, oddziałowej, koordynującej. 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 60 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 25 

Zaliczenie PZ 10 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
40 

Omówienie wyników 20 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 20 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 175 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 7 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia dokonanego przez mentora, odnotowanego w 

dzienniku praktyk; 

3. Praktyki zawodowe mogą być realizowane do końca drugiego semestru. 

 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Kautsch M. (red.): Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania; Wyd. Wolters Kluwer, 

Warszawa 2015 

 Ksykiewicz Dorota A. (red.): Zarządzanie w pielęgniarstwie: podręcznik dla studentów studiów 

magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu, Wydawnictwo 

Czelej, Lublin 2005. 

 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Dobska M., Dobski  P.:   Marketing   usług   medycznych, Wydawnictwo Prawno - Ekonomiczne  

INFOR,  Warszawa 1999. 

 Fedorowski J., Niżankowski R. (red.): Ekonomika medycyny, Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2002. 

 Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 1998. 



 Ksykiewicz  Dorota A.  (red.):  Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej, Wydawnictwo 

Czelej, Lublin 2004. 

 Stępniewski J. (red.): Zarządzanie szpitalem kompendium menedżera, Wydawnictwo 

Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, Wrocław 2005. 

 Głowacka M.D. (red).: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej: wybrane konteksty 

teoretyczno – praktyczne, Termedia, Poznań 2007. 

 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

 

Mentorzy spełniający kryteria  wg Arkusza wyboru mentora 

  



Nazwa przedmiotu Dydaktyka medyczna 

Kategoria przedmiotu  kierunkowy 

Kod przedmiotu PZ_A_01 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 3 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

I 20 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1.   Doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów wynikających z udziału 

w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego, w tym w szczególności w odniesieniu do 

kształcenia pielęgniarek. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki na poziomie licencjata pielęgniarstwa. Zaliczenie co najmniej 

60 % zajęć przedmiotu dydaktyka medyczna na poziomie studiów II stopnia. 

 

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA-STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia 

założonych 

modułowych efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

PZ_A_01_W_1 
Zna ogólną klasyfikację metod, form i środków 

stosowanych w procesach dydaktycznych, 
Egzamin ustny 

PZ_A_01_W_2 
Wyjaśnia specyfikę kształcenia zawodowego 

pielęgniarek w tym istotę doboru właściwych metod. 
Egzamin ustny 

PZ_A_01_W_3 

Wybiera odpowiednie praktyczne zasady 

przygotowywania się do samodzielnego prowadzenia 

wybranych przedmiotów w formie zajęć teoretycznych. 

Egzamin ustny 

PZ_A_01_W_4 

Opisuje praktyczne zasady przygotowywania się  

i samodzielnego prowadzenia wybranych przedmiotów 

w formie zajęć teoretycznych (wykładu, ćwiczeń - w 

tym także realizowanych w pracowni umiejętności 

pielęgniarskich), zajęć praktycznych oraz praktyk 

zawodowych, zajęć  

w szkołach w zakresie promocji zdrowia i edukacji 

zdrowotnej. 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_A_01_U_1 
Komponuje realizację zajęć zgodnie z programem 

nauczania. 
Projekt 

PZ_A_01_U_2 Analizuje zajęcia i sugeruje ewentualne w nich zmiany. Prezentacja 

PZ_A_01_U_3 
Planuje realizację procesu kształcenia oraz jego 

ewaluację.  

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_A_01_U_4 
Opracowuje właściwy program edukacyjny. Realizacja zleconego 

zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_A_01_K_1 
Wykazuje twórcze i krytyczne podejście  

w organizowaniu stanowiska pracy. 

Bieżąca informacja 

zwrotna. 



PZ_A_01_K_2 
Przestrzega zasad etycznych i moralnych 

obowiązujących w pracy dydaktycznej. 

Obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej. 

PZ_A_01_K_3 
Aktywnie uczestniczy w ciągłym poszerzaniu własnej 

wiedzy i umiejętności. 

Obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej. 

PZ_A_01_K_4 

Dzieli się własnym doświadczeniem zawodowym w 

grupie studentów. 

Przedłużona 

obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_A_01_K_5 

Aktywnie współdziała z zespołem  

w poszerzaniu i uzupełnianiu wiedzy zawodowej i 

umiejętności. 

Ocena 360º (opinie 

członków zespołu), 

samoocena. 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE - zakres tematyczny praktyki uzależniony od miejsca odbywania 

praktyki  

PZ_A_01_1 Poznanie specyfiki placówki szkoleniowej. 

20 

 

PZ_A_01_2 
Zapoznanie się z dokumentacją przebiegu kształcenia obowiązującej w 

placówce szkoleniowej. 

PZ_A_01_3 Przeprowadzenie hospitacji zajęć teoretycznych i/lub praktycznych 

PZ_A_01_4 Sporządzanie dokumentacji z przebiegu hospitacji i jej analiza  

PZ_A_01_5 
Przygotowanie, w porozumieniu z mentorem dokumentacji przebiegu 

nauczania .  

PZ_A_01_6 Przygotowanie konspektu do prowadzenia zajęć 

PZ_A_01_7 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych lub praktycznych i ich ewaluacja  

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 instruktaż; 

 próba pracy. 

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ. 

Szkoły kształcące w zawodach medycznych, uczelnie wyższe oraz placówki kształcenia 

podyplomowego kształcące w zawodach medycznych. 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 20 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 5 

Zaliczenie PZ 5 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
10 

Omówienie wyników 5 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 5 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ: 

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 



 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia dokonanego przez mentora, odnotowanego w 

dzienniku praktyk; 

3. Praktyki zawodowe mogą być realizowane do końca drugiego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1 LITERATURA PODSTAWOWA: 

 K.Herda-Płonka, G.Krzemień: Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym, PZWL, 

Warszawa 2016 

 Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, Wyd. Impuls Kraków, 2012 

 Ciechaniewicz W., Pedagogika, PZWL, Warszawa 2008 

 Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 

2003 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

 Wasyluk J., Podręcznik dydaktyki medycznej, CMKP, Warszawa 1998 

 Guilbert J.J. Zarys pedagogiki medycznej. PZWL, Warszawa1983 

 Niemierko B. (red.). Pomiar wyników kształcenia. WSiP, Warszawa 1999. 

 Charońska E. Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej. Centrum Edukacji 

Medycznej, Warszawa 1997 

 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria  wg Arkusza wyboru mentora 

  



Nazwa przedmiotu Zaawansowana praktyka pielęgniarska w leczeniu nerkozastępczym 

Kategoria przedmiotu  
nauki w zakresie opieki specjalistycznej – moduł pielęgniarstwo 

specjalistyczne 

Kod przedmiotu PZ_B_05 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 1,5 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

II 20 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Nabycie umiejętności uczestniczenia w prowadzeniu leczenia nerkozastępczego. 

Cel 2. Nabycie umiejętności uczestniczenia w badaniach specjalistycznych wykonywanych w 

dializoterapii (przygotowanie pacjenta do badań, wykonanie badania, postępowanie po badaniu). 

. 

Cel 3. Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów oraz sytuacji życiowej pacjenta z przewlekłą 

chorobą nerek, w tym w przebiegu leczenia nerkozastępczego. 

Cel 4. Nabycie umiejętności prowadzenia specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad chorym w 

przebiegu leczenia nerko zastępczego 

Cel 5. Przygotowanie do brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe związane z 

opieką nad chorym z przewlekłą chorobą nerek. 

Cel 6. 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). 

 

III. 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  

Zrealizowanie co najmniej 60  % godzin zajęć z przedmiotu Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej 

opiece medycznej Zaawansowana praktyka pielęgniarska w leczeniu nerkozastępczym realizowanego na poziomie 

studiów II stopnia 

 

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

 modułowych efektów  

kształcenia 

WIEDZA 

PZ_B_05_W_1 

Opisuje techniki nerkozastępcze 

(hemodializę klasyczną, hemodializę 

sekwencyjną, hemodializę ze zmiennym 

stężeniem sodu, techniki intensyfikujące 

leczenie) 

Egzamin ustny 

PZ_B_05_W_2 
Charakteryzuje typy dializatorów oraz 

rodzaje błon dializacyjnych 
Egzamin ustny 

PZ_B_05_W_3 

Omawia rodzaje dostępu naczyniowego 

oraz zasady postępowania pielęgniarki  

z dostępem naczyniowym 

Egzamin ustny 



PZ_B_05_W_4 Omawia miejsce dializy otrzewnowej  

w leczeniu nerkozastępczym 
Egzamin ustny 

PZ_B_05_W_5 Charakteryzuje fizjologię dializy 

otrzewnowej 
Egzamin ustny 

PZ_B_05_W_6 
Charakteryzuje sposób implantacji 

cewnika otrzewnowego i postępowanie 

pielęgniarki z cewnikiem otrzewnowym 

Egzamin ustny 

PZ_B_05_W_7 
Wymienia i opisuje objawy powikłań 

ostrych i przewlekłych dializoterapii 
Egzamin ustny 

PZ_B_05_W_8 

Omawia badania specjalistyczne 

wykonywane w dializoterapii oraz 

metody monitorowania i wskaźniki 

adekwatności dializy. 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_05_U_1 

W sposób odpowiedzialny oraz 

bezpieczny stosuje techniki 

nerkozastępcze. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_05_U_2 Stosuje dializę otrzewnową. Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_05_U_3 

Potrafi przygotować chorego do badań 

specjalistycznych, rozpoznać powikłania 

tych badań oraz zapewnić opiekę 

choremu po badaniach. 

Prezentacja 

PZ_B_05_U_4 
Przygotowuje stanowisko do 

przeprowadzenia leczenia 

nerkozastępczego. 

Prezentacja 

PZ_B_05_U_5 

Bierze profesjonalny udział w badaniach 

specjalistycznych wykonywanych  

w dializoterapii, ze szczególnym 

uwzględnieniem etapu przygotowania 

chorego do badań, etapu samego 

badania, postępowania po badaniu. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_05_U_6 

Potrafi rozpoznać problemy biologiczne 

oraz psychologiczno-społeczne chorego  

z przewlekłą chorobą nerek, jego 

sytuację życiową – ze szczególnym 

uwzględnieniem problemów 

występujących w trakcie leczenia 

nerkozastępczego (m.in. problem 

izolacji społecznej). 

Projekt 

PZ_B_05_U_7 
Prowadzi specjalistyczną opiekę 

pielęgniarską nad chorym leczonym 

nerkozastępczo.  

Realizacja zleconego zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_05_K_1 Ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_05_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne  

w organizacji pracy własnej i zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_05_K_3 

Ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 



PZ_B_05_K_4 

Przestrzega zasad etyki zawodowej 

w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym oraz w pracy badawczej 

Ocena 360º (opinie pacjentów, 

członków zespołu terapeutycznego), 

samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_05_1 
Badania specjalistyczne wykonywane w dializoterapii oraz metody 

monitorowania i wskaźniki adekwatności dializy. 
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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. 

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. 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.    

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ: 

Stacja dializ, oddział nefrologiczny, oddział chorób wewnętrznych. 

 

 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 20 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 5 

Zaliczenie PZ 5 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
5 

Omówienie wyników 5 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 5 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 45 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 1,5 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia,  

potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk; 



3. Praktyki zawodowe są realizowane do końca drugiego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. 1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Białobrzeska B., Dębska-Ślizeń A. Pielęgniarstwo nefrologiczne, PZWL Warszawa 2015 

 Bargiel – Matusiewicz K., Przewlekły stres związany z dializoterapią, Wyd. UW, Warszawa 

2014 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Wierusz-Wysocka b., Zozulińska-Ziółkiewicz D., Wiza-Pisarczyk D., Naskręt D. choroby 

wewnętrzne. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii, wyd. UM 

Poznań 

 Wierusz-Wysocka B.; Choroby wewnętrzne: podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, 

położnictwa i fizjoterapii;   Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;  

 Talarska Dorota (red.); Pielęgniarstwo internistyczne: podręcznik dla studiów medycznych; 

Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2009. 

 Bonita Morrow Cavanaugh; tł. z ang. Wojciech Rowiński; Badania laboratoryjne i obrazowe 

dla pielęgniarek;  Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006 

 Książek A. Rutkowski B. Nefrologia. Lublin: Wydawnictwo Czelej, 2004. 

 Rutkowski B. Klinger M. Kłębuszkowe choroby nerek.  Gdańsk: Wydawnictwo medyczne 

MAKMED, 2003. 

 Rutkwoski 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. 

 

 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria  wg Arkusza wyboru mentora 

  



Nazwa przedmiotu 
Zaawansowana praktyka pielęgniarska w leczeniu przewlekłych 

schorzeń układu oddechowego 

Kategoria przedmiotu  
nauki w zakresie opieki specjalistycznej – moduł pielęgniarstwo 

specjalistyczne 

Kod przedmiotu PZ_B_06 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 2,0 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

II 25 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Nabycie umiejętności planowania i realizowania kompleksowej opieki nad pacjentem 

wentylowanym mechanicznie (oraz umiejętności przygotowania i obsługi wykorzystywanego 

przy tym sprzętu medycznego). 

Cel 2. Nabycie umiejętności oceny prawidłowości prowadzenia wentylacji, rozpoznawania objawów 

świadczących o zagrożeniu życia. 

Cel 3. Nabycie umiejętności przygotowania planu opieki nad pacjentem z przewlekłymi chorobami 

układu oddechowego, analizy poprawności i jakości jego realizacji, a także przygotowania – 

jako integralnej części planu opieki – działań edukacyjnych pacjenta oraz jego rodziny. 

Cel 4. Branie na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod opieką. 

Cel 5. Wypracowanie profesjonalnego podejścia do wykonywanych obowiązków zawodowych oraz 

umiejętności współdziałania w grupie.. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Wiedza podstawowa z zakresu fizjologii, patologii, biochemii, podstaw pielęgniarstwa  chorób 

wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego na poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.   

Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne Zaawansowana 

praktyka pielęgniarska w leczeniu przewlekłych schorzeń układu oddechowego - na poziomie studiów II 

stopnia. 

 

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

 modułowych efektów 

 kształcenia 

WIEDZA 

PZ_B_06_W_1 
Przedstawia zasady leczenia respiratorem w warunkach 

domowych. 
Egzamin ustny 

PZ_B_06_W_2 

Omawia specjalistyczną opiekę pielęgniarską (a także 

medyczną) nad chorym w przewlekłych schorzeniach układu 

oddechowego, w tym z chorobą nowotworową płuc. 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_06_U_1 

Opierając się na procesie pielęgnowania realizuje 

profesjonalną specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad 

pacjentem z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_06_U_2 
Prowadzi edukację zdrowotną chorego na chorobę 

nowotworową płuc oraz jego rodzinie, udzielając im wsparcia 
Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_06_U_3 

Nawiązuje współpracę z rodziną chorego z przewlekłą 

chorobą układu oddechowego oraz z osobami dla niego 

znaczącymi 

Prezentacja 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_06_K_1 Ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki zawodowej 

PZ_B_06_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne  

w organizacji pracy własnej i zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_06_K_3 
Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki zawodowej 

PZ_B_06_K_4 

Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem 

i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej. 

Ocena 360º (opinie pacjentów, 

członków zespołu 

terapeutycznego), samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_06_1 Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym wentylowanym mechanicznie. 
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PZ_B_06_2 

Sprzęt podstawowy i dodatkowy do prowadzenia wspomagania wentylacji w 

aspekcie edukacji rodziny (koncentratory tlenowe, sprężarki, maski, rury, filtry, 

nawilżacze cieplne) 

PZ_B_06_3 

Profilaktyka powikłań wynikających ze wspomagania oddechu i wentylacją 

mechaniczną. Rola zespołu terapeutycznego oraz rodziny  

(a także osób znaczących dla pacjenta) w profilaktyce powikłań układu 

oddechowego 

PZ_B_06_4 Problemy pielęgnacyjne pacjenta chorego na wybrane przewlekłe choroby płuc. 

PZ_B_06_5 
Udział w procedurach pielęgnacyjnych i fizykoterapeutycznych w opiece nad 

pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową. 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.    

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ. 

Oddział pulmonologiczny, oddział chorób wewnętrznych, placówka opieki długoterminowej, oddział 

opieki paliatywnej. 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 25 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 10 

Zaliczenie PZ 5 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
10 

Omówienie wyników 10 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 10 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 70 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2,0 

 



IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia,  

potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk na poziomie 4; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk; 

3. Praktyki zawodowe są realizowane do końca drugiego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. 1 LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Droszcz W. Astma. PZWL, Warszawa 2009. 

 Lehnen J., Choroby dróg oddechowych, wyd. MedPharm Wrocław 2011 

 Pierzchała W. red. wyd. polskiego Diagnostyka w chorobach płuc, Elsevier Urban&Partner, 
Wrocław 2013 
 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Grzesikowska U., Olszewski M. Rak płuca: wykrywanie, stopniowanie, monitorowanie 
przebiegu i leczenia. Medipage, Warszawa 2009. 

 Zieliński J. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 
2007, wyd.4. 

 Płusa T.: Choroby układu oddechowego. Termedia, 2014. 

 Marino P. (red. wydania polskiego A. Kubler): Intensywna terapia. Elsevier Urban & Partner, 
Wrocław 2009. 

 Wołowicka I., Dyk I. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria  wg Arkusza wyboru mentora 

  



Nazwa przedmiotu Zaawansowana praktyka pielęgniarska w leczeniu chorych z cukrzycą 

Kategoria przedmiotu  
nauki w zakresie opieki specjalistycznej – moduł pielęgniarstwo 

specjalistyczne 

Kod przedmiotu PZ_B_07 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 2 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

II 25 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Nabycie umiejętności podejmowania edukacji pacjentów i ich rodzin w cukrzycy, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na insulinoterapię, pompy insulinowe, samokontrolę pacjenta oraz 

stosowanie przez niego odpowiedniego trybu życia (dieta, wysiłek fizyczny). 

Cel 2. Wypracowanie umiejętności kompleksowej opieki nad chorym na różnym etapie leczenia – z 

uwzględnieniem czynników, które wpływają na sytuację chorego (powikłania, m.in. 

hipoglikemia, kwasica ketonowa). 

Cel 3.. Nabycie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych, zgodnych z zasadami etyki zawodowej, 

decyzji, krytycznej oceny działań własnych i cudzych przy zachowaniu szacunku dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, dbając o wizerunek i rozwój zawodu pielęgniarki.. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Wiedza podstawowa z zakresu fizjologii, patologii, biochemii, podstaw pielęgniarstwa  chorób 

wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego na poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.   

Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne Zaawansowana 

praktyka pielęgniarska w leczeniu chorych z cukrzycą - na poziomie studiów II stopnia. 

 

IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod modułowego 

efektu kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

 modułowych efektów  

kształcenia 

WIEDZA 

PZ_B_07_W_1 

Charakteryzuje postępowanie lecznicze i pielęgnacyjne u 

chorych na cukrzycę i zespół metaboliczny, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na metody insulinoterapii, powikłania 

metaboliczne (hipoglikemia, kwasica metaboliczna) oraz 

powikłania o charakterze neuropatii obwodowej,  makro- i 

mikroangiopatii (owrzodzenia skórne, stopa cukrzycowa). 

Egzamin ustny 

PZ_B_07_W_2 

Charakteryzuje metody edukacji  

u pacjentów z cukrzycą i zespołem metabolicznym 

(samoopieka  

i samokontrola, zmiana stylu życia). 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_07_U_1 

Przygotowuje chorego z cukrzycą do badań 

specjalistycznych, rozpoznaje ich możliwe powikłania i 

zapewnia opiekę po wykonaniu tych badań. 

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_B_07_U_2 
Realizuje proces pielęgnowania pacjenta z cukrzycą i 

zespołem metabolicznym. 

Realizacja zleconego 

zadania 



PZ_B_07_U_3 

Trafnie dobiera działania związane z profilaktyką, 

metodami leczenia i pielęgnowania chorego w przebiegu 

cukrzycy i zespołu metabolicznego. 

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_B_07_U_4 

Rozpoznaje sytuację życiową pacjenta  

z cukrzycą i zespołem metabolicznym – w celu 

zapobiegania jego izolacji społecznej. 

Prezentacja 

PZ_B_07_U_5 

Nawiązuje współpracę z osobami znaczącymi dla pacjenta 

chorego na cukrzycę i zespół metaboliczny, korzysta z ich 

pomocy. 

Realizacja zleconego 

zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

PZ_B_07_K_1 

Ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki 

zawodowej 

PZ_B_07_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i 

zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_07_K_3 

Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki 

zawodowej 

PZ_B_07_K_4 

Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem 

i zespołem terapeutycznym oraz w pracy badawczej. 

Ocena 360º (opinie 

pacjentów, członków 

zespołu 

terapeutycznego), 

samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_07_1 
Organizacja opieki szpitalnej i pozaszpitalnej wobec pacjenta  cukrzycą i 

zespołem metabolicznym. 
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PZ_B_07_2 

Przygotowanie i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych 

pacjentów z cukrzycą i zespołem metabolicznym – podstawowe cele i 

zasady. 

PZ_B_07_3 
Programy samokontroli i samoopieki dla pacjentów z cukrzycą  

i zespołem metabolicznym. 

PZ_B_07_4 

Indywidualne programy pielęgnowania w cukrzycy i zespole 

metabolicznym. Studium przypadku - modelowa opieka pielęgniarska 

wobec wybranego pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, 

udokumentowana w procesie pielęgnowania. 

PZ_B_07_5 
Metody oceny stanu pacjenta, jakości życia chorego; ocena jakości opieki 

pielęgniarskiej. 
 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.    

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ. 

Poradnia diabetologiczna, oddział chorób wewnętrznych, oddział endokrynologiczny, oddział 

diabetologiczny 

 

 

 

 



VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 25 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 10 

Zaliczenie PZ 5 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
10 

Omówienie wyników 10 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 10 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 70 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia,  

potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk na poziomie 4; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk; 

3. Praktyki zawodowe są realizowane do końca drugiego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

• Szewczyk A. (red.): Pielęgniarstwo diabetologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, War-

szawa 2013. 

• Levy D.,  Karnafel W., Profilaktyczna opieka diabetologiczna. red. wyd. polskiego, PZWL 

Warszawa 2013 

• Tatoń J., Czech A.: Diabetologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001. 

• Szewczyk A. redakcja, Edukacja pacjentów w pielęgniarstwie diabetologicznym, PZWL 

Warszawa 2017 

• Pańkowska E., Cukrzyca. Personalizacja terapii i opieki nad pacjentem, PZWL 2017 

• Tobiasz-Kałkun W., Szewczyk A.: Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej 

(diabetologia), PZWL 2018 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

• Karnafel W. (red.): Profilaktyka stopy cukrzycowej Medyk, Łódź, 2018. Uchmanowicz I, 

Kubera Jaroszewicz K : Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na 

cukrzycę. Wyd. CONTINUO, Wrocław 2012 . 

 Jarosz M., Dzieniszewski J.: Cukrzyca. Zapobieganie i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2015 

 Brzostek T., Cegła B., Darewicz B.: Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2015. 

 Tatoń J., Czech A.: Cukrzyca. Podręcznik diagnostyki i terapii. Elamed, Katowice 2009. 

 Wybrane artykuły z czasopism "Diabetologia Kliniczna" (dawniej "Diabetologia Praktyczna") 

oraz "Diabetologia po Dyplomie". 

 X. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria wg Arkusza wyboru mentora 

  



Nazwa przedmiotu 
Zaawansowana praktyka pielęgniarska w przewlekłych zaburzeniach 

psychicznych 

Kategoria przedmiotu  
nauki w zakresie opieki specjalistycznej – moduł pielęgniarstwo 

specjalistyczne 

Kod przedmiotu PZ_B_13 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 2,5 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

II 30 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Nabycie umiejętności przygotowania chorego do badań specjalistycznych w za-kresie chorób 

psychicznych, rozpoznawania powikłań tych badań oraz zapewnienia właściwej opieki nad 

pacjentem po wykonaniu badań. 

Cel 2. Nabycie umiejętności prowadzenia psychoedukacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich 

opiekunów (i/lub osób znaczących w życiu pacjenta cierpiącego na przewlekłe zaburzenie 

psychiczne). 

Cel 3. Nabycie umiejętności stosowania elementów psychoterapii dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, a także prowadzenia treningów umiejętności społecznych jako formy 

rehabilitacji psychiatrycznej. 

Cel 4.  Wypracowanie profesjonalnego podejścia do wykonywanych obowiązków zawodowych oraz 

umiejętności współdziałania w grupie, zgodnie z zasadami etyki, przy krytycznej ocenie działań 

własnych i cudzych, z zachowaniem szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych, 

dbając o wizerunek własnego zawodu. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Wiedza podstawowa z zakresu psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego na poziomie licencjackim 

dla kierunku pielęgniarstwo.     

Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne – Zaawansowana 

praktyka pielęgniarska w przewlekłych zaburzeniach psychicznych na poziomie studiów II stopnia. 

   

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

 modułowych efektów 

 kształcenia 

WIEDZA 

PZ_B_13_W_1 

Charakteryzuje profesjonalną opiekę 

pielęgniarską nad przewlekle chorym 

psychicznie i jego rodziną. 

Egzamin ustny 

PZ_B_13_W_2 

Opisuje zasady pomocy i wsparcia  

w ramach świadczeń medyczno-

społecznych oferowanych osobom  

z problemami zdrowia psychicznego i 

ich rodzinom (opiekunom). 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_13_U_1 
Przygotowuje pacjenta do badań 

specjalistycznych, rozpoznaje 
Realizacja zleconego zadania 



powikłania i zapewnia profesjonalną 

opiekę po wykonaniu badań. 

PZ_B_13_U_2 
Potrafi prowadzić psychoedukację 

pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 
Projekt 

PZ_B_13_U_3 
Prowadzi edukację w zakresie promocji 

zdrowia psychicznego dla chorych oraz 

ich opiekunów 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_13_U_4 
Stosuje elementy psychoterapii dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 
Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_13_U_5 
Potrafi przeprowadzić trening 

umiejętności społecznych jako formy 

rehabilitacji psychiatrycznej. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_13_U_6 

Potrafi rozpoznać sytuację życiową 

pacjenta z przewlekłą chorobą 

psychiczną, jego problemy  

z komunikowaniem się z otoczeniem lub 

brakiem akceptacji ze strony otoczenia 

Prezentacja 

PZ_B_13_U_7 

Wskazuje możliwości pomocy i 

wsparcia w ramach świadczeń 

medyczno-społecznych oferowanych 

osobie  

z zaburzeniami psychicznymi i jej 

opiekunom 

Projekt 

PZ_B_13_U_8 

Nawiązuje współpracę z rodziną 

chorego z przewlekłą chorobą 

psychiczną, a także z osobami dla niego 

znaczącymi. 

Realizacja zleconego zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_13_K_1 
Ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_13_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne  

w organizacji pracy własnej i zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_13_K_3 

Ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_13_K_4 

Przestrzega zasad etyki zawodowej 

w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym oraz w pracy 

badawczej. 

Ocena 360º (opinie pacjentów, 

członków zespołu terapeutycznego), 

samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_13_1 
Profesjonalna opieka pielęgniarska nad chorym z zaburzeniami 

psychicznymi (w warunkach szpitalnych i w warunkach domowych). 

30 

PZ_B_13_2 
Edukacja w zakresie promocji zdrowia psychicznego dla chorych oraz 

opiekunów. 

PZ_B_13_3 

Psychoedukacja pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, psychoedukacja 

opiekunów takich pacjentów. Trening umiejętności społecznych jako 

forma rehabilitacji psychiatrycznej. 

PZ_B_13_4 
Podstawowe elementy psychoterapii dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

 



 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.       

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ: 

Oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego. 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 30 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 10 

Zaliczenie PZ 5 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
10 

Omówienie wyników 10 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 10 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 75 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2,5 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Zakładu Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk; 

3. Praktyki zawodowe są realizowane do końca drugiego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Bilikiewicz A. kompendium psychiatrii, psychoterapii i medycyny psychosomatycznej. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005. 

 Wilczek-Rużyczka E. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 

2007. 

 Górna K., Jaracz K., Rybakowski J., (red), Pielęgniarstwo psychiatryczne, PZWL 2016 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Bronowski P., Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych 

psychicznie, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012. 

 Kowalska W., Dom wobec dziecka chorego na schizofrenię, „Edukacja i Dialog”  

 nr 194, 2004. 

  Załuska M., Prot K., Bronowski P., Psychiatria Środowiskowa jako środowiskowa opieka nad 

zdrowiem psychicznym, IPiN, Warszawa 2007. 

 Bilikiewicz A., Landowski J., Radziwiłłowicz P. Psychiatria. Repetytorium. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 

 Krupka-Matuszczyk I., Matuszczyk M. Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. 

Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice 2007. 



 Wilczek-Rużyczka E. Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wydawnictwo Czelej, 

Lublin 2007. 

 jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym, IPiN, Warszawa 2007. 

 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria  wg Arkusza wyboru mentora 

  



Nazwa przedmiotu Medycyna bólu 

Kategoria przedmiotu  uzupełniający  

Kod przedmiotu PZ_C_15 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 1,5 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

II 20 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Nauczenie studenta patofizjologii bodźców bólowych i zasad oceny dolegliwości bólowych 

Cel 2.Zapewnienie opieki choremu odczuwającemu ból 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Zrealizowanie co najmniej 60 % zajęć z przedmiotu  medycyna bólu na poziomie studiów II stopnia. 

 

V. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

modułowych efektów 

 kształcenia 

WIEDZA 

PZ_C_15_W_1 zna mechanizmy  powstawania bólu i przewodzenia bólu przewlekłego Egzamin ustny 

PZ_C_15_W_2 wskazuje przyczyny i rodzaje bólu w tym bólu przewlekłego i ostrego Egzamin ustny 

PZ_C_15_W_3 
zna mechanizmy wpływania dolegliwości bólowych na nasilenie 

innych objawów 
Egzamin ustny 

PZ_C_15_W_4 
omawia poza farmakologiczne metody terapii bólu przewlekłego Egzamin ustny 

PZ_C_15_W_5 
opisuje reakcje pacjenta w wieku podeszłym na ból Egzamin ustny 

PZ_C_15_W_6 
wyjaśnia zasady analgezji zbilansowanej u pacjentów Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_C_15_U_1 
diagnozuje wskaźniki psychosomatyczne związane z wystąpieniem 

dolegliwości bólowych  

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_C_15_U_2 
diagnozuje objawy i określa wskaźniki wystąpienia bólu przewlekłego 

i ostrego 

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_C_15_U_3 planuje opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia przeciwbólowego Projekt 

PZ_C_15_U_4 
stosuje skale stosowane do oceny natężenia bólu, czynniki 

modyfikujące odczuwanie bólu 
Prezentacja 

PZ_C_15_U_5 
prawidłowo dokumentuje zrealizowane działania pielęgniarskie w 

terapii bólu przewlekłego  

Realizacja zleconego 

zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_C_15_K_1 

ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Ocena 360º (opinie, 

członków zespołu 

terapeutyczno - 

leczniczego), 

samoocena 

PZ_C_15_K_2 

rozwiązuje dylematy etyczne  

w organizacji pracy własnej i zespołu. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki 

zawodowej 



PZ_C_15_K_3 
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 
Samoocena 

PZ_C_15_K_4 

przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym oraz w pracy badawczej. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki 

zawodowej 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_C_15_1 Rozpoznanie i ocena stanu bólowego u pacjenta 

20 

PZ_C_15_2 Ocena kliniczna bólu ostrego i przewlekłego 

PZ_C_15_3 Farmakologiczne metody leczenia bólu 

PZ_C_15_4 Niefarmakologiczne metody stosowane w terapii przeciwbólowej 

PZ_C_15_5 Ból towarzyszący chorobie nowotworowej 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.       

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ. 

Poradnie leczenia bólu, zespoły leczenia bólu, hospicja 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 20 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 5 

Zaliczenie PZ 5 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
5 

Omówienie wyników 5 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 5 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 45 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 1,5 

 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk; 

3. Praktyki zawodowe mogą być realizowane do końca drugiego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Dobrogowski J., Wordliczek J.: Medycyna Bólu, PZWL 2004. 



 Wordliczek J., Dobrogowski J.: Leczenie bólu. Wyd. II, PZWL, Warszawa 201 4. 

 Dobrogowski J., Wordliczek J., Woroń J., Farmakoterapia bólu, Termedia 2014. 

 Malec-Milewska M.,Woroń J., Kompendium Leczenia Bólu, Medical Education 2017. 

 Kübler A., Opieka paliatywna, Urban & Partner, Wrocław 2007. 

 Dobrogowski J., Wordliczek J., Terapie uzupełniające w leczeniu bólu, Urban & Partner,  

Wrocław 2010 

 Mayzner-Zawadzka Ewa (red.): Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej 

terapii i leczenia bólu . Tom 1 Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Ból, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. 

 Terapia. Leczenie bólu, Nr 10(279), 2012.. 

 

X. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria Arkusza wyboru mentora 

  



Nazwa przedmiotu Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach angiologicznych 

Kategoria przedmiotu  
nauki w zakresie opieki specjalistycznej – moduł pielęgniarstwo 

specjalistyczne 

Kod przedmiotu PZ_B_09 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 2 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

III 25 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Wypracowanie umiejętności kompleksowej opieki nad chorym na różnym etapie leczenia – z 

uwzględnieniem czynników, które wpływają na sytuację chorego. 

Cel 2. Nabycie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych, zgodnych z zasadami etyki zawodowej, 

decyzji, krytycznej oceny działań własnych i cudzych przy zachowaniu szacunku dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, dbając o wizerunek i rozwój zawodu pielęgniarki.. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Wiedza podstawowa z zakresu anatomii i fizjologii, patologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, 

chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego na poziomie licencjackim dla kierunku 

pielęgniarstwo.  

Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne Zaawansowana 

praktyka pielęgniarska w chorobach angiologicznych - na poziomie studiów II stopnia. 

  

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

 modułowych efektów  

kształcenia 

WIEDZA 

PZ_B_09_W_1 

Charakteryzuje postępowanie lecznicze  

i pielęgnacyjne w zakresie tych schorzeń 

naczyń, które objawiają się ranami 

przewlekłymi (owrzodzenie żylne, 

owrzodzenie niedokrwienne) 

Egzamin ustny 

PZ_B_09_W_2 

Charakteryzuje metody leczenia 

operacyjnego i leczenia nieoperacyjnego 

schorzeń naczyń. 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_09_U_1 

Przygotowuje chorego do badań 

specjalistycznych, rozpoznaje 

powikłania i zapewnia opiekę po ich 

wykonaniu. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_09_U_2 
Realizuje proces pielęgnowania pacjenta 

ze schorzeniami naczyń. 
Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_09_U_3 

Proponuje działania związane  

z profilaktyką, metodami leczenia  

i pielęgnowania chorego w przebiegu 

operacyjnego i nieoperacyjnego leczenia 

chorób naczyń. 

Prezentacja 



PZ_B_09_U_4 

Rozpoznaje sytuację życiową pacjenta  

w celu zapobiegania jego izolacji 

społecznej. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_09_U_5 
Nawiązuje współpracę i korzysta  

z pomocy osób znaczących dla pacjenta. 
Realizacja zleconego zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_09_K_1 
Ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_09_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne  

w organizacji pracy własnej i zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_09_K_3 

Ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_09_K_4 

Przestrzega zasad etyki zawodowej 

w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym oraz w pracy 

badawczej. 

Ocena 360º (opinie pacjentów, 

członków zespołu terapeutycznego), 

samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_09_1 
Przygotowanie i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych 

pacjentów z chorobami naczyń – podstawowe cele i zasady 
10 

PZ_B_09_2 Programy samoopieki dla pacjentów ze schorzeniami naczyń 

PZ_B_09_3 Indywidualne programy pielęgnowania w schorzeniach naczyń. 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.     

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK I ZAWODOWEJ. 

Oddział angiologiczny, oddział chirurgiczny. 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 25 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 10 

Zaliczenie PZ 5 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
10 

Omówienie wyników 10 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 10 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 70 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2,0 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 



 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk;. 

3. Praktyki zawodowe są realizowane do końca czwartego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Windyga J, Pasierski T, Torbicki A. Zakrzepy i zatory. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, 2014. 

 Sieroń A, Cierpka L, Rybak Z, Stanek A. Podręcznik angiologii. Warszawa: Alfa Medica Press, 

2009. 

 Creager MA, Dzau VJ, Loscalzo J, Adamiec R (red. wyd. pol.). Choroby naczyń. Lublin: 

Wydawnictwo Czelej, 2008 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Jawień A, Szewczyk M.T. red. Kompresjoterapia. Poznań: Wydawnictwo Termedia, 2013. 

 . 

 Zubilewicz T, Terlecki P. Jak sobie radzić z chorobami tętnic? Gdańsk: ViaMedica, 2009. 

 Zubilewicz T, Terlecki P: Jak sobie radzić z chorobami żył? Gdańsk: ViaMedica, 2009. 

 Szewczyk M. T.,   Jawień A.  Pielęgniarstwo angiologiczne. Poznań: Termedia Wydawnictwo  

Medyczne, 2010. 

 Szewczyk M. T., Ślusarz R. Pielęgniarstwo w chirurgii. Warszawa: Wydawnictwo Borgis, 

2006.    

 Walewska E. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego.  Warszawa: PZWL, 2006. 

 Kózka M, Płaszewska –Żywko L. (red.). Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym.  

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. 

Klimczyk A, Niechwiadowicz - Czapka T. Wybrane 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria arkusza wyboru mentora 

 

  



Nazwa przedmiotu Zaawansowana praktyka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową 

Kategoria przedmiotu  
nauki w zakresie opieki specjalistycznej – moduł pielęgniarstwo 

specjalistyczne 

Kod przedmiotu PZ_B_08 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 2,0 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

III 25 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Nabycie umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z przetoką jelitową na 

każdym etapie leczenia, z uwzględnieniem nowoczesnych metod diagnostycznych i zabiegów 

prowadzących do wytworzenia przetoki moczowej i jelitowej, a także zasad jej pielęgnacji i 

zaopatrzenia. 

Cel 2. Branie na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod opieką. 

Cel 3. Wypracowanie profesjonalnego podejścia do wykonywanych obowiązków zawodowych oraz 

umiejętności współdziałania w grupie, zgodnie z zasadami etyki, przy krytycznej ocenie działań 

własnych i cudzych, z zachowaniem szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych, 

dbając o wizerunek własnego zawodu. 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Wiedza podstawowa z zakresu anatomii, fizjologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego na 

poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.   

Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne Zaawansowana 

praktyka pielęgniarska nad chorym  z przetoka jelitową - na poziomie studiów II stopnia. 

 

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

 METODY WERYFIKACJI  

ZAŁOŻONYCH 

MODUŁOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

WIEDZA 

PZ_B_08_W_1 

Kompleksowo i profesjonalnie 

przedstawia profesjonalną opiekę 

pielęgniarską nad chorym z przetoką 

jelitową, z uwzględnieniem 

nowotworowej przyczyny wyłonienia 

przetoki. 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_08_U_1 

Przygotowuje pacjenta do badań 

specjalistycznych, rozpoznaje 

powikłania i zapewnia profesjonalną 

opiekę po wykonaniu badań. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_08_U_2 

Edukuje pacjenta z przetoką jelitową  

w zakresie profilaktyki powikłań oraz 

doboru rodzaju sprzętu stomijnego. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_08_U_3 

Prowadzi indywidualną edukację i 

udziela wsparcia choremu z przetoką 

jelitową (oraz jego rodzinie i/lub 

osobom dla niego znaczącym) w 

Realizacja zleconego zadania 



przypadku, gdy wyłonienie stomii miało 

podłoże nowotworowe. 

PZ_B_08_U_4 

Nawiązuje współpracę z rodziną 

chorego z przetoką jelitową oraz z 

osobami dla niego znaczącymi. 

Realizacja zleconego zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_08_K_1 
Ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_08_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne  

w organizacji pracy własnej i zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_08_K_3 

Ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_08_K_4 

Przestrzega zasad etyki zawodowej 

w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym oraz w pracy 

badawczej. 

Ocena 360º (opinie pacjentów, 

członków zespołu terapeutycznego), 

samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_08_1 Przygotowanie pacjenta do wyłonienia stomii. 

25 

PZ_B_08_2 Opieka pielęgniarska nad pacjentem z kolostomią. 

PZ_B_08_3 Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ileostomią. 

PZ_B_08_4 
Edukacja pacjenta w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu 

stomijnego. 

PZ_B_08_5 
Edukacja pacjenta w zakresie powikłań nieprawidłowego użytkowania 

sprzętu stomijnego. 
 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.    

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ: 

Oddział chirurgiczny, oddział onkologiczny, oddział opieki paliatywnej, placówka opieki 

długoterminowej. 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 25 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 10 

Zaliczenie PZ 5 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
10 

Omówienie wyników 10 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 10 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 70 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2 

 



IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk;. 

3. Praktyki zawodowe mogą być realizowane do końca czwartego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Banaszkiewicz Z., Krokowicz P., Szczepkowski M., Stomia prawidłowe postepowanie 

chirurgiczne i pielęgnacja, Termedia 2017 

 Banaszkiewicz Z, Jawień A.: Stomie jelitowe – przyczyny, zasady wyłaniania. Valetudinaria 

2004, (9) 2, 106-108 

 Kózka M, Bielecki K.; Model opieki nad pacjentem ze stomią. Proktologia 3 (2), 302-304 

 Literatura dostępna w bazie Wirtualnej Biblioteki Nauki 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Walewska E.(red.) : Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

W-wa 2006 

 Klimczyk A., Niechwiadowicz - Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa  

chirurgicznego. Wydaw. Continuo Wrocław 2008 

 Marciniak R., Banasiewicz T., Drews M.: Zbiorniki jelitowe – od podstaw naukowych do 

praktyki klinicznej. Termedia, Poznań 2013. 

 Jarosz M.: Żywienie chorych ze stomią. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 

 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria arkusza wyboru mentora 

 

  



Nazwa przedmiotu Zaawansowana praktyka pielęgniarska w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych 

Kategoria przedmiotu  
nauki w zakresie opieki specjalistycznej – moduł pielęgniarstwo 

specjalistyczne 

Kod przedmiotu PZ_B_10 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 2 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

III 25 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Nabycie umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z raną przewlekłą na 

każdym etapie leczenia, z uwzględnieniem nowoczesnych metod leczniczych i zabiegów 

prowadzących do wyleczenia ran. 

Cel 2. Wypracowanie profesjonalnego podejścia do wykonywanych obowiązków zawodowych oraz 

umiejętności współdziałania w grupie, zgodnie z zasadami etyki, przy krytycznej ocenie działań 

własnych i cudzych, z zachowaniem szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych, 

dbając o wizerunek własnego zawodu. 

Cel 3. Wypracowanie poczucia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się 

pod opieką. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Wiedza podstawowa z zakresu chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego oraz podstaw pielęgniarstwa 

na poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.  

Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne Zaawansowana 

praktyka pielęgniarska w leczeniu i pielęgnacji ran przewlekłych - na poziomie studiów II stopnia. 

  

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

modułowych efektów 

 kształcenia 

WIEDZA 

PZ_B_10_W_1 

Charakteryzuje metody nieoperacyjnego  

i operacyjnego leczenia ran, w tym 

wyjaśnia rolę hiperbarii tlenowej ora 

terapii podciśnieniowej. 

Egzamin ustny 

PZ_B_10_W_2 

Dokonuje kwalifikacji ran oparzeniowych; 

przedstawia działania profilaktyczne  

i postępowanie leczniczo - pielęgnacyjne 

zakażonej rany oparzeniowej 

Egzamin ustny 

PZ_B_10_W_3 

Opisuje rodzaje pourazowych ubytków 

tkankowych oraz stosowanych zabiegów  

z dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno - 

plastycznej 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_10_U_1 

Stosuje znane mu środki lecznicze  

w miejscowym leczeniu ran trudno 

gojących się 

Realizacja zleconego zadania 



PZ_B_10_U_2 
Dokonuje oceny i klasyfikacji powstałych 

ran przewlekłych. 
Prezentacja 

PZ_B_10_U_3 

Samodzielnie kontroluje wyniki 

stosowania hiperbarii tlenowej i 

podciśnieniowego leczenia ran 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_10_U_4 

Wdraża wysokospecjalistyczne 

interwencje w przypadku głębokich i 

rozległych oparzeń 

Realizacja zleconego zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_10_K_1 
Ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_10_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne w 

organizacji pracy własnej i zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_10_K_3 

Ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_10_K_4 

Przestrzega zasad etyki zawodowej 

w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym oraz w pracy badawczej. 

Ocena 360º (opinie pacjentów, 

członków zespołu 

terapeutycznego), samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_10_1 Trudno gojące się rany - sposoby opracowania 

25 

PZ_B_10_2 
Zastosowanie opatrunków nowej generacji w oparciu o klasyfikację, 

stadium rozwoju i wyglądu odleżyn. 

PZ_B_10_3 Rola kompresjoterapii w leczeniu owrzodzeń żylnych. 

PZ_B_10_4 Zastosowanie podciśnieniowego systemu leczenia ran (VAC). 

PZ_B_10_5 
Opieka nad chorym z owrzodzeniem w przebiegu zespołu stopy 

cukrzycowej. 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.     

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ: 

Oddział chirurgiczny, placówka opieki długoterminowej, oddział opieki paliatywnej. 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 25 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 10 

Zaliczenie PZ 5 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
10 

Omówienie wyników 10 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 10 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 70 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2 



 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk; 

3. Praktyki zawodowe mogą być realizowane do końca czwartego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Jawień A, Szewczyk M. Leczenie ran przewlekłych. Warszawa: PZWL, 2013. 

 Grey J., Harding K., Leczenie ran w praktyce, PZWL 2018 

 Rosińczuk J, Uchmanowicz I. Odleżyny - profilaktyka i leczenie. Wrocław: Continuo, 2014. 

 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Krasowski G, Kruk M. Leczenie odleżyn i ran przewlekłych. Warszawa: PZWL, 2013. 

 Walewska E, Ścisło L. (red.). Procedury pielęgniarskie w chirurgii. Warszawa: PZWL, 2012. 

 Walewska E. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 

2006. 

 Klimczyk A, Niechwiadowicz - Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa 

chirurgicznego. Wrocław: Wydaw. Continuo, 2008. 

 Grzybowski J. Biologia rany oparzeniowej. Bielsko-Biała: α-medica press, 2001. 

 Iranek A, Kucharzewski M, Sieroń A. Zachowawcze leczenie owrzodzeń żylnych. Katowice: 

Śląska Akademia Medyczna, 2001. 

 Jawień A. Przewlekłe zaburzenia żylne. Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne, 2006. 

 Kózka M, Płaszewska –Żywko L.(red.) Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym.  

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010. 

 Oszkinis G. i in.  Leczenie ran trudno się gojących. Warszawa: Wydaw. Blackhorse, 2006. 

 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria arkusza wyboru mentora 

 

  



Nazwa przedmiotu Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach hematologicznych 

Kategoria przedmiotu  
nauki w zakresie opieki specjalistycznej – moduł pielęgniarstwo 

specjalistyczne 

Kod przedmiotu PZ_B_12 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 0,5 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

III 10 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Nabycie wiedzy w zakresie specjalistycznych metod leczenia chorób krwi, z uwzględnieniem 

chemioterapii, radioterapii, leczenia krwią i preparatami krwiopochodnymi oraz 

przeszczepiania szpiku 

Cel 2. Wypracowanie umiejętności kompleksowej opieki nad chorym na różnym etapie leczenia – z 

uwzględnieniem czynników, które wpływają na sytuację chorego. 

Cel 3. Nabycie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych, zgodnych z zasadami etyki zawodowej, 

decyzji, krytycznej oceny działań własnych i cudzych przy zachowaniu szacunku dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych, dbając o wizerunek i rozwój zawodu pielęgniarki. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Wiedza podstawowa z zakresu anatomii i fizjologii, patologii, farmakologii, chorób wewnętrznych i 

pielęgniarstwa internistycznego na poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.     

Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne – zaawansowana 

praktyka pielęgniarska w chorobach hematologicznych  na poziomie studiów II stopnia. 

   

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

modułowych efektów  

kształcenia 

WIEDZA 

PZ_B_12_W_1 

Charakteryzuje podstawowe schorzenia krwi: 

niedokrwistości, białaczki, ziarnicę złośliwą i chłoniaki 

nieziarnicze, szpiczaka mnogiego, zaburzenia układu 

krzepnięcia, w tym hemofilie i DIC (rozsiane 

wykrzepianie wewnątrznaczyniowe). 

Egzamin ustny 

PZ_B_12_W_2 
Charakteryzuje postępowanie lecznicze  

i pielęgnacyjne w zakresie schorzeń krwi. 
Egzamin ustny 

PZ_B_12_W_3 

Charakteryzuje metody leczenia wybranych chorób 

krwi, w tym: leczenie krwią  

i preparatami krwiopochodnymi, chemioterapię, 

radioterapię oraz przeszczepianie szpiku. 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_12_U_1 

Przygotowuje chorego z chorobami krwi do badań 

specjalistycznych, rozpoznaje ich możliwe powikłania 

i zapewnia opiekę po wykonaniu tych badań. 

Realizacja zleconego 

zadania 



PZ_B_12_U_2 

Przygotowuje pacjenta do zabiegów chemio- i 

radioterapii oraz przetaczania krwi i przeszczepiania 

szpiku, jak również przygotowuje i realizuje opiekę 

nad pacjentami po tych zabiegach. 

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_B_12_U_3 
Realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze chorobami 

krwi. 

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_B_12_U_4 
Współuczestniczy w procedurze przeszczepu szpiku 

kostnego. 

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_B_12_U_5 
Rozpoznaje sytuację życiową pacjenta  

z chorobami krwi – w celu zapobiegania jego izolacji 

społecznej. 

Prezentacja 

PZ_B_12_U_6 
Nawiązuje współpracę z osobami znaczącymi dla 

pacjenta chorego na choroby krwi, korzysta z ich 

pomocy. 

Realizacja zleconego 

zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_12_K_1 

Ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki 

zawodowej 

PZ_B_12_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy 

własnej i zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_12_K_3 

Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne 

i osób znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki 

zawodowej 

PZ_B_12_K_4 

Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji 

z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w pracy 

badawczej. 

Ocena 360º (opinie 

pacjentów, członków 

zespołu terapeutycznego), 

samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_12_1 
Organizacja opieki szpitalnej i pozaszpitalnej wobec pacjenta  

z chorobami krwi. 

10 

PZ_B_12_2 
Przygotowanie i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych  

i terapii pacjentów z chorobami krwi – podstawowe cele i zasady 

PZ_B_12_3 
Studium przypadku - modelowa opieka pielęgniarska wobec wybranego 

pacjenta z chorobami krwi, udokumentowana w procesie pielęgnowania. 

PZ_B_12_4 
Metody oceny stanu pacjenta z chorobami krwi, jakości życia chorego; 

ocena jakości opieki pielęgniarskiej. 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.       

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ. 

Oddział hematologiczny, oddział chorób wewnętrznych, oddział przeszczepu szpiku. 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 10 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 1 



Zaliczenie PZ 2 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
2 

Omówienie wyników 1 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 2 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 18 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 0,5 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora ds. Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk; 

3. Praktyki zawodowe są realizowane do końca czwartego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Niechwiadowicz-Czapka T, Klimczyk T. Leczenie krwią. Warszawa: Wydawnictwo PZWL, 

2011. 

 Gańczak M, Szczeniowski A., Zawodowe zakażenia patogenami krwiopochodnymi, Wyd. 

PUM, 2015 

 Wiszniewska-Gauer E., Przetaczanie krwi. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010. 

 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Nowacka E., Lisowska B.,  Ratajczak J.: Zaburzenia krzepnięcia krwi dla anestezjologów. 

wydanie I, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. 

 Literatura dostępna w bazie Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

 Nowicki A. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia, 2009. 

 Korsak J, Łętowska M. Tranfuzjologia kliniczna. Bielsko-Biała: Alfa-Medica Press, 2009. 

 Sułek K, Wąsak-Szulkowska E. Hematologia w praktyce. Warszawa: PZWL, 2007 

 Zbrożek J. Choroby krwi . Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  2010. 

 Blukacz M, Dzierga K, Fornagiel S. Pielęgniarstwo hematologiczne (red. Fornagiel S., 

Malinowska-Lipień I.). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 

 Fijuth J, Jeziorski A, Kordek R.M. Onkologia. Pielęgniarstwo. Warszawa: Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, 2009. 

 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria wg Arkusza wyboru mentora 

 

  



Nazwa przedmiotu Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej 

Kategoria przedmiotu  nauki w zakresie opieki specjalistycznej 

Kod przedmiotu PZ_B_04 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 2,5 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

semestr PZ 

III 30 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Wyposażenie studentów w umiejętności opieki nad pacjentami wymagającymi intensywnej 

opieki kardiologicznej, kardiochirurgicznej, neurotraumatologicznej z uwzględnieniem 

umiejętności formułowania diagnozy pielęgniarskiej oraz planowania zadań pielęgniarskich. 

Cel 2.   Przygotowanie studenta do współpracy z zespołem terapeutycznym. 

Cel 3.  Zapoznanie studenta z procedurami opieki pielęgniarskiej nad  pacjentami w stanach zagrożenia 

życia wynikającymi z ostrych  zaburzeń  układu  oddechowego,  układu  krążenia, układu  

moczowego, układu  dokrewnego,  zatruć  oraz zakażeń. 

Cel 4. Zapoznanie studenta z procedurami opieki pielęgniarskiej nad pacjentami po zabiegach 

kardiochirurgicznych, po zabiegach z zakresu kardiologii interwencyjnej, po zabiegach 

neurochirurgicznych, po rozległych zabiegach ogólnochirurgicznych. Doskonalenie 

umiejętności opieki nad pacjentami nieprzytomnymi. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Podstawowa wiedza z zakresu anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, anatomii, fizjologii, 

patologii, ratownictwa medycznego, chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego, neurologii 

i pielęgniarstwa neurologicznego na poziomie licencjata.  

Zrealizowanie co najmniej 60  % godzin zajęć z przedmiotu Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej 

opiece medycznej realizowanego na poziomie studiów II stopnia 

 

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

modułowych efektów 

 kształcenia 

WIEDZA 

PZ_B_04_W_1 Prawidłowo definiuje nagłe stany zagrożenia życia. Egzamin ustny 

PZ_B_04_W_2 Zna najczęściej stosowane zabiegi resuscytacyjne. Egzamin ustny 

PZ_B_04_W_3 
Charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym w 

intensywnej opiece neurotraumatologicznej, kardiologicznej oraz 

kardiochirurgicznej. 

Egzamin ustny 

PZ_B_04_W_4 

Objaśnia specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne 

stosowane w intensywnej opiece neurochirurgicznej, 

kardiologicznej i kardiochirurgicznej. 

Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_04_U_1 

Podejmuje w sposób całościowy  

i zindywidualizowany opiekę nad pacjentem w zależności od 

jednostki chorobowej.  

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_B_04_U_2 

Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje 

w opiece nad chorym w intensywnej opiece 

neurotraumatologicznej, kardiologicznej  

i kardiochirurgicznej 

Prezentacja 



PZ_B_04_U_3 
Dobiera i stosuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w stanach 

zagrożenia życia. 

Realizacja zleconego 

zadania 

PZ_B_04_U_4 

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do sytuacji klinicznej, stanu 

pacjenta,  potrafi przewidywać powikłania. Potrafi posługiwać się 

skalami oceny w urazie, przytomności, odleżyn. 

Prezentacja. 

PZ_B_04_U_5 
Prowadzi specjalistyczną dokumentację pielęgniarską zgodna z 

obowiązującymi  standardami 

Realizacja zleconego 

zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_04_K_1 
Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki 

zawodowej 

PZ_B_04_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i 

zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_04_K_3 

Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja 

opiekuna praktyki 

zawodowej 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_04_1 Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta nieprzytomnego. 

30 

PZ_B_04_2 
Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie pacjenta z ostrą 

niewydolnością oddechową. 

PZ_B_04_3 Całościowe i zindywidualizowane z ostrą niewydolnością krążeniową 

PZ_B_04_4 
Całościowe i zindywidualizowane pielęgnowanie z ostrym zaburzeniem 

krążenia mózgowego. 

PZ_B_04_5 Całościowe i zindywidualizowane z ostrą niewydolnością nerek. 

PZ_B_04_6 Całościowe i zindywidualizowane pacjenta po ostrym zatruciu. 

PZ_B_04_7 
Całościowe i zindywidualizowane pacjenta z uogólnionym zakażeniem 

będącego we wstrząsie septycznym. 

PZ_B_04_8 
Całościowe i zindywidualizowane pacjenta z po zabiegu 

kardiochirurgicznym. 

PZ_B_04_9 Całościowe i zindywidualizowane pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym 

PZ_B_04_10 
Całościowe i zindywidualizowane pacjenta po rozległym zabiegu 

ogólnochirurgicznym. 

PZ_B_04_11 Udział pielęgniarki w prowadzeniu dokumentacji pacjenta w OIT. 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.   

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ: 

Oddział intensywnej opieki medycznej. 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 30 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 10 

Zaliczenie PZ 5 



Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
10 

Omówienie wyników 5 

Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 10 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 70 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk; 

3. Praktyki zawodowe mogą być realizowane do końca czwartego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

 Wołowicka L.Dyk D. : Anestezjologia i intensywna opieka. Warszawa: PZWL 2018 

 Witt P. –red. wyd. polskiego,  Anestezjologia dla pielęgniarek. Praktyczne zasady 

postępowania, Medisfera Warszawa 2012 

 Larsen R., red. wyd. pol. Kübler A. Anestezjologia Larsena tom 1-2,   Wrocław: Elsevier Urban 

& Partner, 2013. 

 Rybicki Z. Intensywna Terapia Dorosłych. wyd.2, Lublin: MakMed, 2015  

 Jakubaszko J., (red). Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci, MedPharm Wrocław 2010 

  

 2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Reader J, Kosson D. (red.  nauk. tł.). Anestezjologia ambulatoryjna. Warszawa: Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, 2013. 

 Kamiński B. Anestezjologia i intensywna terapia. Warszawa: PZWL, 2007. 

 Colquhoun M. C, Handley A. J, Evans T.R (red.). ABC resuscytacji.   wyd. pol. Jakubaszko J, 

Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2006. 

 Macksey L. F, Tadeusz Szreter T (red. wyd. pol.), Witt P (red. wyd. pol.). Anestezjologia dla 

pielęgniarek. Praktyczne zasady postępowania. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek 

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, 2012. 

 Wytyczne resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji, 2015. 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH 

Mentorzy spełniający kryteria z Arkusza wyboru mentora 

 

  



Nazwa przedmiotu Zaawansowana praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych 

Kategoria przedmiotu  
nauki w zakresie opieki specjalistycznej – moduł pielęgniarstwo 

specjalistyczne 

Kod przedmiotu PZ_B_11 

Forma zaliczenia zaliczenie  

Liczba punktów ECTS 0,5 

Język wykładowy polski 

 

I. FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW: 

 

semestr PZ 

IV 15 

 

II. CELE PRZEDMIOTU: 

Cel 1. Wypracowanie umiejętności kompleksowej opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym z 

uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa i standardami postępowania. 

Cel 2. Nabycie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych, zgodnych z zasadami etyki zawodowej, 

samodzielnych decyzji, krytycznej oceny działań własnych i cudzych przy zachowaniu 

szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych, dbając o wizerunek i rozwój zawodu 

pielęgniarki. 

 

III. WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Wiedza podstawowa z zakresu anatomii i fizjologii, patologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, 

chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego na poziomie licencjackim dla kierunku 

pielęgniarstwo.   

Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne Zaawansowana 

praktyka pielęgniarska w chorobach demielinizacyjnych - na poziomie studiów II stopnia. 

   

IV. MODUŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDENT: 

Kod 

modułowego 

efektu 

kształcenia 

 

Opis 

Metody weryfikacji  

osiągnięcia założonych 

 modułowych efektów  

kształcenia 

WIEDZA 

PZ_B_11_W_1 
Charakteryzuje etiopatogenezę oraz 

obraz kliniczny stwardnienia rozsianego. 
Egzamin ustny 

PZ_B_11_W_2 
Charakteryzuje postępowanie lecznicze  

i pielęgnacyjne w zakresie schorzenia 

stwardnienia rozsianego. 

Egzamin ustny 

PZ_B_11_W_3 
Charakteryzuje nowoczesne metody 

leczenia stwardnienia rozsianego. 
Egzamin ustny 

UMIEJĘTNOŚCI 

PZ_B_11_U_1 

Przygotowuje chorego ze stwardnieniem 

rozsianym do badań specjalistycznych, 

rozpoznaje ich możliwe powikłania  

i zapewnia opiekę po wykonaniu tych 

badań. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_11_U_2 
Realizuje proces pielęgnowania pacjenta 

ze stwardnieniem rozsianym. 
Prezentacja procesu pielęgnowania 

PZ_B_11_U_3 

Trafnie dobiera działania związane  

z profilaktyką, metodami leczenia  

i pielęgnowania chorego ze 

stwardnieniem rozsianym 

Prezentacja 



PZ_B_11_U_4 

Rozpoznaje sytuację życiową pacjenta 

ze stwardnieniem rozsianym – w celu 

zapobiegania jego izolacji społecznej. 

Realizacja zleconego zadania 

PZ_B_11_U_5 

Nawiązuje współpracę z osobami 

znaczącymi dla pacjenta chorego na 

stwardnienie rozsiane, korzysta z ich 

pomocy. 

Realizacja zleconego zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

PZ_B_11_K_1 
Ponosi odpowiedzialność za udział  

w podejmowaniu decyzji zawodowych. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_11_K_2 
Rozwiązuje dylematy etyczne  

w organizacji pracy własnej i zespołu. 
Esej refleksyjny 

PZ_B_11_K_3 

Ponosi odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo własne i osób 

znajdujących się pod jego opieką. 

Przedłużona obserwacja opiekuna 

praktyki zawodowej 

PZ_B_11_K_4 

Przestrzega zasad etyki zawodowej 

w relacji z pacjentem i zespołem 

terapeutycznym oraz w pracy 

badawczej. 

Ocena 360º (opinie pacjentów, 

członków zespołu terapeutycznego), 

samoocena 

 

V. TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Opis szczegółowy bloków 
Liczba 

godzin 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

PZ_B_11_1 
Organizacja opieki szpitalnej i pozaszpitalnej wobec pacjenta ze 

stwardnieniem rozsianym. 

15 

PZ_B_11_2 

Przygotowanie i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych 

pacjentów ze stwardnieniem rozsianym – podstawowe cele i zasady, 

powikłania. 

PZ_B_11_3 
Studium przypadku - modelowa opieka pielęgniarska wobec wybranego 

pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, udokumentowana w procesie 

pielęgnowania. 

PZ_B_11_4 
Metody oceny stanu pacjenta, jakości życia chorego; ocena jakości opieki 

pielęgniarskiej. 

 

VI. METODY DYDAKTYCZNE: 

 pokaz; 

 obserwacja; 

 próba pracy.      

 

VII. MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ. 

Oddział neurologiczny, oddział chorób wewnętrznych, placówka opieki długoterminowej. 

 

VIII. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów 15 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 2 

Zaliczenie PZ 1 

Godziny wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej 

literatury 
2 

Omówienie wyników - 



Przygotowanie projektu, prezentacji, dyskusji 1 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 21 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 0,5 

 

IX. METODY OCENY: 

1. Warunki zaliczenia PZ:  

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%) i aktywny udział; 

 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia na 

poziomie 4,  potwierdzonych przez mentora w dzienniku praktyk; 

 poprawna postawa wobec pacjenta, zespołu terapeutycznego, zawodu i nauki: 

2. Praktyki zawodowe - zaliczane są na „zal” przez Koordynatora Praktyk Zawodowych lub 

upoważnioną przez niego osobę na podstawie zaliczenia przez mentora, odnotowanego w dzienniku 

praktyk; 

3. Praktyki zawodowe są realizowane do końca czwartego semestru. 

 

X. WYKAZ LITERATURY: 

1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Opara J.: Problemy rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Katowice: AWF, 2013. 

 Polman Ch. (i współ.), Kotowicz J. (red.nauk.): Stwardnienie rozsiane. Warszawa: PZWL, 

2011. 

2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 Potemski A.: Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego. Poznań: Termedia, 2010. 

 Zakrzewska-Pniewska B., Podstawy diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego, Gdańsk: 

Via Medica, 2010 

XI. INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH: 

Mentorzy spełniający kryteria wg Arkusza wyboru mentora 

 


