PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE

Wymiar godzinowy praktyk zawodowych: 20
Cel praktyk zawodowych:
Poszerzenie wiedzy i doskonalenia umiejętności studenta w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego stanowiących podstawę sprawowania profesjonalnej opieki mad pacjentem
leczonym chirurgicznie w tym:
•

doskonalenie umiejętności prowadzenia procesu pielęgnowania chorego leczonego
chirurgicznie,

•

sprawowanie opieki zgodnie z aktualnymi procedurami i standardami,

•

przygotowanie chorego do samoopieki oraz udzielanie wsparcia.

Treści:
1. Organizacja oddziału chirurgicznego oraz zadania poszczególnych członków zespołu
terapeutycznego.
2. Dokumentacja medyczna obowiązująca w oddziale.
3. Procedury diagnostyczno-terapeutyczne obowiązujące w oddziale chirurgicznym.
4. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z uwzględnieniem specyfiki bloku
operacyjnego i oddziału chirurgicznego.
5. Zasady przygotowania do zabiegu i opieka pooperacyjna.
6. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po zabiegu operacyjnym „w chirurgii
jednego dnia”.
7. Powikłania po zabiegu operacyjnym i profilaktyka powikłań.
8. Diagnoza problemów oraz podjęte działania pielęgnacyjno-lecznicze podejmowane u
pacjenta chirurgicznego.
9. Metody oceny jakości opieki pielęgniarskiej w oddziale chirurgii.
10. Zasady przygotowania chorego z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji do
samoopieki, wsparcie pacjenta i jego rodziny.
11. Zindywidualizowane opracowanie, założenie i prowadzenie procesu pielęgnowania.

Osiągnięte efekty kształcenia:

Zna zasady postępowania w leczeniu najczęściej występujących
1.

B.W6.

przewlekłych ran: odmrożenia, owrzodzenia żylnego, odleżyn,
oparzeń, zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej rany urazowej.

2.
3.
4.

5.

przygotowuje chorego do badań specjalistycznych, rozpoznaje powikłania
B.U2.

i zapewnia opiekę po ich wykonaniu.
stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w opiece nad chorym z

B.U7.

rozległym i głębokim oparzeniem.
uczy pacjentów z przetoką jelitową profilaktyki powikłań oraz doboru

B.U11.

B.K5.

rodzaju sprzętu stomijnego.
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjentów powierzonych jej
opiece i własne.

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.

