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Nazwa przedmiotu: 
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: niewydolność 

oddechowa 
Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 9 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział 

 

Nazwisko i imię 
prowadzącego 
ćwiczenia kliniczne 

 
Termin 
ćwiczeń 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego  

  

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U11. 
diagnozować zagrożenia zdrowotne pacjenta z chorobą 
przewlekłą 

 

B.U12. oceniać adaptację pacjenta do choroby przewlekłej;  

B.U14. 
przygotowywać materiały edukacyjne dla pacjenta i jego 
rodziny w ramach poradnictwa zdrowotnego; 

 

B.U24 stosować wybrane metody edukacji zdrowotnej;  

B.U30. 
wykonywać badania spirometryczne i interpretować ich 
wyniki; 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K5. 
ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych; 

 

B.K7. przestrzegania praw pacjenta; 
 

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

B.K9. pobudzania aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach społecznych;  

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu; 

 

B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów 
etycznych z zachowaniem zasad 
kodeksu etyki zawodowej. 

 

 Zaliczenie: 

  
 
 
    Data i podpis 
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Nazwa przedmiotu: 
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: leczenie 

nerkozastępcze 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 10 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział 

 

Nazwisko i imię 
prowadzącego 
ćwiczenia kliniczne 

 
Termin 
ćwiczeń 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego  

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U31. 
sprawować specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad pacjentem w przebiegu 
leczenia nerkozastępczego w 
technikach przerywanych oraz technikach ciągłych 
(Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT); 

 

B.U32. 
planować i przeprowadzać edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i 
opiekuna w zakresie samoobserwacji i 
samopielęgnacji podczas dializy i hemodializy; 

 

B.U33. 
planować i sprawować opiekę pielęgniarską nad pacjentem z niewydolnością 
narządową, przed i po przeszczepieniu 
narządów. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

B.K9. 
pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach 

społecznych; 
 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 

dążąc do profesjonalizmu; 
 

B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 
 

 Zaliczenie: 
  

 
 
    Data i podpis 
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Nazwa przedmiotu: 
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: choroba 

nowotworowa 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 10 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział 

 

Nazwisko i imię 
prowadzącego 
ćwiczenia kliniczne 

 
Termin 
ćwiczeń 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego  

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U37. 
planować opiekę nad pacjentami z wybranymi chorobami nowotworowymi 
leczonymi systemowo; 

 

B.U38. stosować metody i środki łagodzące skutki uboczne chemioterapii i radioterapii;  

B.U39. 
rozpoznawać sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz 
proces leczenia, a także udzielać mu wsparcia motywacyjno-edukacyjnego; 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

B.K9. 
pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach 
społecznych; 

 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 

dążąc do profesjonalizmu; 
 

B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 
 

 Zaliczenie: 

  
 
 
    Data i podpis 
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Nazwa przedmiotu: 
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: rany 

przewlekłe i przetoki 

Kategoria 
przedmiotu/MODUŁ 

Zaawansowana praktyka pielęgniarska 

Ilość godzin 9 

Miejsce realizacji   
(pieczątka) 

 Oddział  

Nazwisko i imię 
prowadzącego 
ćwiczenia kliniczne 

 
Termin 
ćwiczeń 

 

Zakres tematyczny 

Zakres tematyczny zgodny z sylabusem przewidzianym dla kierunku Pielęgniarstwo II °, wynikającym z 
programu studiów dla naboru 2020/2021, określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dn. 26 lipca 2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, 
fizjoterapeuty i ratownika medycznego  

 
MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  

UMIEJĘTNOŚCI – Student potrafi: Zaliczenie 

B.U40. oceniać i klasyfikować rany przewlekłe;  

B.U41. dobierać opatrunki z uwzględnieniem rodzaju i stanu rany;  

B.U42. 
przygotowywać pacjenta i jego rodzinę do profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji 
rany; 

 

B.U43. stosować nowoczesne techniki pielęgnacji przetok jelitowych i moczowych;  

B.U44. 
przygotowywać pacjenta ze stomią do samoopieki i zapewniać doradztwo w 
doborze sprzętu stomijnego. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Student jest gotów do: Zaliczenie 

B.K2. 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz 
zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu; 

 

B.K3. 
formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej oraz 
zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 
rozwiązaniem problemu; 

 

B.K5. ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń zdrowotnych;  

B.K7. przestrzegania praw pacjenta;  

B.K8. przestrzegania tajemnicy zawodowej;  

B.K9. 
pobudzania  aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach 

społecznych; 
 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i kształtowania umiejętności, 

dążąc do profesjonalizmu; 
 

B.K11. 
współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej. 
 

 Zaliczenie: 
  

 
 
    Data i podpis 

 


