
 
 

 

 
NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE 

 
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 40  
 
Cel praktyk zawodowych: 
 

Kształtowanie kompetencji zawodowych stanowiących podstawę zapewnienia 

bezpieczeństwa i właściwej jakości opieki pielęgniarskiej świadczonej pacjentom ze 

schorzeniami układu nerwowego w szpitalu a także kształtowanie kompetencji niezbędnych do 

sprawowania właściwej jakości opieki długoterminowej pacjentom przewlekle chorym w 

domu. 

 
Treści: 
 

1. Problemy opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym operacyjnie z powodu: guza 

układu nerwowego, anomalii naczyniowych mózgu, urazu czaszkowo-mózgowego, 

schorzeń kręgosłupa, schorzeń układu pozapiramidowego, wodogłowia. 

2. Problemy opieki długoterminowej nad pacjentem z zespołem otępiennym, z zespołem 

bólowym kręgosłupa, z zespołem demielinizacyjnym, z chorobą układu nerwowo-

mięśniowego i pozapiramidowego. 

3. Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie postępowania prozdrowotnego oraz 

przygotowanie do samoopieki. 

4. Zabiegi rehabilitacyjne, niezbędne w procesie pielęgnowania pacjenta ze 

schorzeniami układu nerwowego. 

5. Oszacowanie indywidualnego zapotrzebowania chorego na edukację i przygotowanie 

oraz realizacja programu edukacji pacjenta z wybranym problemem zdrowotnym: 

stwardnienie rozsiane, udar mózgu, zespól bólowy kręgosłupa lub przygotowanie w 

formie pisemnej poradnika dla pacjentów w wybranych chorobach układu nerwowego. 

 

 

 

 

Osiągnięte efekty kształcenia: 



 
 

 

 

1. B.W32. 

Zna przebieg kliniczny schorzeń układu nerwowego leczonych 

zachowawczo i operacyjnie  
   

2. 

 Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne oraz stosuje interwencje w opiece

B.U03. nad chorym w intensywnej opiece neurotraumatologicznej 
 

  (kardiologicznej, kardiochirurgicznej)

3. B.U14. 

Współuczestniczy w procesie leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji osób

ze stwardnieniem rozsianym; 

  
   

4. B.U31. 

Ustala potrzeby edukacyjne chorego i przygotowuje do samoopieki

pacjenta z chorobami układu nerwowego 

  
   

5. A.K01. 

Ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji 

zawodowych.   
    
 

 
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. 

 

 

 

 

 


