
 
 

 

KARDIOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE 
 
 
 
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 40  
 
Cel praktyk zawodowych: 
 

Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawowania 

profesjonalnej opieki nad pacjentami z chorobami układu krążenia podczas hospitalizacji w 

warunkach domowych w szczególności do: 
 

• przygotowania chorego do badań specjalistycznych, rozpoznania powikłań i 

zapewnienia opieki w trakcie badań i po ich wykonaniu, 
 

• rozpoznania problemów pielęgnacyjnych pacjenta w zależności od specyfiki jednostki 

chorobowej oraz ustalania ważności problemów, 
 

• dobierania metod i środków rozwiązywania problemów opiekuńczych w zależności 

od sytuacji pacjenta, 
 

• rozpoznania stanów zagrożenia życia i podejmowania stosownych interwencji, 
 

• zapobiegania powikłaniom wczesnym i późnym występującym w przebiegu chorób 

układu krążenia, 
 

• zapewniania jakość opieki pielęgniarskiej zgodnie z przyjętym standardem opieki, 
 

• prowadzenia  edukacji  zdrowotnej  pacjentów  i/lub  ich  rodzin  oraz  przygotowania 
 

pacjenta do samoopieki. 
 
Treści: 
 

1. Monitorowanie stanu chorego, rozpoznawanie zagrażających życiu powikłań i 

problemów opiekuńczych oraz stosowanie interwencji w intensywnej opiece 

kardiologicznej. 
 

2. Realizacja procesu pielęgnowania u pacjentów z chorobami układu krążenia i 

modyfikacja działań stosownie do zmieniającego się stanu chorego. 
 

3. Rozpoznanie/ustalenie czynników ryzyka u pacjenta z zawałem mięśnia sercowego. 
 

4. Oszacowanie indywidualnego zapotrzebowania chorego na edukację i przygotowanie 

oraz realizacja programu edukacji pacjenta z chorobą niedokrwienną serca lub po 

implantacji układu stymulacyjnego. 



 
 

 

 
5. Ocena deficytów w zakresie samoopieki oraz przygotowanie pacjenta z chorobą 

układu krążenia do samoopieki i rodzinę do sprawowania opieki nieprofesjonalnej w 

środowisku domowym. 

 
Osiągnięte efekty kształcenia: 

 
1. B.W04. Charakteryzuje zasady opieki pielęgniarskiej nad chorym w intensywnej 

opiece kardiologicznej oraz kardiochirurgicznej 

2. B.U02. Przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i 
zapewnia opiekę po ich wykonaniu 

3. B.U03. Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece nad 
chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej kardiologicznej i 
kardiochirurgicznej  

4. B.U31. Ustala potrzeby edukacyjne chorego i przygotowuje do samoopieki pacjenta z 
chorobami układu krążenia 

5. B.K03. Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu 

 

 
Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych: 

 
• 100% obecność studenta na praktykach zawodowych wynikających z harmonogramu i 

aktywny udział w zajęciach (nieobecność, z wyjątkiem nieobecności nieobjętych 

odpracowywaniem, należy odrobić zgodnie z regulaminem praktyki zawodowej); 

• wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie praktyki
 potwierdzonych 

 
uzyskaniem oceny w Karcie umiejętności praktycznych, którą wraz z listą obecności 

 
student jest zobowiązany dostarczyć do dziekanatu lub działu praktyk zawodowych.  

 


