ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych:
1. Licencjat – 40 godzin
2. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom AB - 50 godzin
3. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom C - 40 godzin
4. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom D - 40 godzin
5. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe- poziom E – 40 godzin
Miejsce realizacji praktyk: w wybranych placówkach zgodnie z harmonogramem
Liczba osób w grupie: 6-8
Harmonogram praktyki: zgodnie z obowiązującym harmonogramem praktyk
Opiekun praktyk: opiekunem studentów na praktykach zawodowych jest osoba spełniająca
określone kryteria kwalifikacyjne
Zadania opiekuna praktyk zawodowych:
•

zapoznanie studentów z przepisami i zasadami BHP

•

zapoznanie studentów z regulaminem praktyk

•

zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną placówki

•

zapoznanie studentów z Kartą Praw Pacjenta

•

realizacja zadań wynikających z programu praktyk

Cel praktyk zawodowych:
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności studentów w opiece nad pacjentem w stanie
zagrożenia życia ze szczególnym uwzględnieniem:
•

przygotowania studentów do współpracy w zespole terapeutycznym OIOM

•

kształtowania umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w działaniach
diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczych wobec chorego w stanie zagrożenia życia

•

kształtowania postawy odpowiedzialności i sumienności w opiece nad chorym z
zagrożeniem życia

Treści:
1. Sprawowanie całościowej opieki pielęgniarskiej (pod kierunkiem pielęgniarki)
nad pacjentami w stanach zagrożenia życia obejmującej następujące umiejętności:
•

intensywny nadzór bezprzyrządowy i przyrządowy;

•

monitorowanie funkcji życiowych: podłączenie kardiomonitora do chorego;
podłączenie pulsoksymetru i pomiar SpO2, kapnometrii, pomiar gazometrii
krwi, pomiar diurezy, prowadzenie bilansu płynów;

•

wykonanie badania elektrokardiograficznego (EKG);

•

pobieranie materiału do badań diagnostycznych;

•

kaniulacja żył obwodowych;

•

podawanie leków drogą dożylną;

•

pielęgnowanie dostępów naczyniowych;

•

podawanie tlenu;

•

toaleta drzewa oskrzelowego u chorego ze sztuczną drogą oddechową.

2. Wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych i fizjoterapeutycznych
układu oddechowego.
3. Udział pielęgniarki w żywieniu enteralnym chorego.
4. Wykonywanie zabiegów w profilaktyce powikłań wynikających z
długotrwałego unieruchomienia chorego.
5.

Wykonywanie zabiegów higienicznych.

6. Udział pielęgniarki w postępowaniu diagnostyczno - terapeutycznym w stanach
zagrożenia życia.
7. Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego i
znieczulenia oraz opieki nad chorym po znieczuleniu zabiegu.
8. Udział pielęgniarki w procedurach leczenia w intensywnej terapii.
9. Rozpoznawanie objawów bezpośredniego zagrożenia życia.
Udział pielęgniarki w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

11. Standardy i procedury postępowania pielęgniarskiego stosowane
w opiece nad chorym w stanach zagrożenia życia.
12. Komunikowanie się pacjentem i zespołem terapeutycznym.
13. Dokumentowanie stanu pacjenta, działań leczniczych i pielęgnacyjnych.
Osiągnięte efekty kształcenia:

1.

C.U18.

Wykonuje odśluzowywanie dróg oddechowych

2.

C.U23.

Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych i pompę infuzyjną

3.

C.U27.

Monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsce wkłucia centralnego, obwodowego

4.

C.U28.

Wykonuje pulsoksymetrię, kapnometrię, EKG

5

D.U11.

Doraźnie podaje tlen

6.

D.U13.

Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę
pielęgniarską

7.

D.U16.

Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia

8.

D.U19.

Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z wykorzystaniem różnych
technik, w tym pompy obrotowo perystaltycznej

9.

D.U21.

Pielęgnuje pacjenta z rurką intubacyjną
Pielęgnuje pacjenta z rurką tracheotomijną

10.

D.U25.

Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta

11.

D.U26.

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego

12.

D.U32.

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych

13.

D.U34.

Potrafi rozpoznać wskazania do wykonywania określonych badań diagnostycznych i
posiada umiejętności umożliwiające wystawienie skierowań na określone badania
diagnostyczne

14.

D.K8.

Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów
etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

Kryteria zaliczenia praktyk zawodowych:
•

100%

obecności

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).
•

Udokumentowana obecność studenta na liście obecności.

•

Zaliczenie wymaganych umiejętności praktycznych według „Dzienniczka
praktycznych umiejętności zawodowych” zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny
umiejętności praktycznych.

Praktyki zawodowe powinny się odbyć po zrealizowaniu treści teoretycznych
oraz zajęć praktycznych

