CHIRURGIA I PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych:
1. Licencjat – 160 godzin
2. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom AB - 80 godzin
3. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom C - 120 godzin
4. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom D - 120 godzin
5. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom E - 0 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:
Praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego i wykorzystanie jej
do działań diagnostycznych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych pacjenta i jego rodziny.
Utrwalanie i doskonalenie umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym dla
zabezpieczenia niezbędnych warunków do realizacji pełnoprofilowej opieki pielęgniarskiej
pacjentom w szpitalu i warunkach domowych.

Treści:
1. Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki chirurgicznej.
2. Udział pielęgniarki w przygotowaniu psychicznym pacjenta do zabiegu operacyjnego
- czynniki wyznaczające stosunek pacjenta do leczenia.
3. Błędy jatrogenne w chirurgii – rodzaje, przyczyny, następstwa.
4. Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych w różnych
schorzeniach chirurgicznych – zasady przygotowania pacjenta poddanego tym
badaniom.
5. Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie
planowanym i opieka po jego wykonaniu.
6. Udział pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie
nagłym i opieka po jego wykonaniu.
7. Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju
znieczulenia i metody operacyjnej.
8. Pielęgnacja rany pooperacyjnej.
9. Pielęgnowanie pacjenta z bólem.
10. Pielęgnowanie pacjenta unieruchomionego z powodu choroby.
11. Powikłania występujące w chirurgii – udział pielęgniarki w zapobieganiu powikłaniom
wczesnym, w rozpoznawaniu powikłań oraz pielęgnowanie pacjenta w sytuacji ich
wystąpienia.
12. Pielęgnowanie pacjenta we wstrząsie.
13. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chirurgicznym chorym na cukrzycę.
14. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chirurgicznym z chorobą układu
krążenia.
15. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem chirurgicznym z przewlekłą chorobą
płuc.
16. Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z rakiem leczonym chirurgicznie (rak
żołądka, rak płuc, rak sutka, rak jelita, rak trzustki).
17. Problemy pacjenta z wyłonionym odbytem brzusznym (z chorobą LeśniowskiegoCrohna, z wrzodziejącym zapaleniem jelit.
18. Zadania pielęgniarki w procesie żywienia pacjenta leczonego chirurgicznie.

19. Udział pielęgniarki w edukacji pacjentów chirurgicznych
20. Przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala – udział pielęgniarki.
Osiągnięte efekty kształcenia:
1.

D.U9.

Pobiera materiał do badań diagnostycznych m.in. krew/mocz

2.

D.U10.

Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych
badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych

3.

D.U11.

Doraźnie podaje tlen

4.

D.U12.

Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem
fizycznym i psychicznym

5.

D.U16.

Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia

6.

D.U19.

Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dorosłych i dzieci z
wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy obrotowo perystaltycznej
doustne
przez zgłębnik (sondę)
przez przetokę odżywczą
przez cewnik żylny

7.

D.U21.

Pielęgnuje pacjenta z przetoką
Pielęgnuje pacjenta z rurką intubacyjną
Pielęgnuje pacjenta z rurką tracheotomijną

8.

D.U24.

Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz
aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej
oklepywanie
gimnastyka oddechowa
pionizacja

9.

D.U26.

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu
terapeutycznego

10.

D.U28.

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów
pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki
i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie
samoopieki

11.

D.U29.

Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje
postępowanie przeciwbólowe

12.

D.U32.

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów
pielęgnacyjnych

13.

D.U33.

Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie
lekarza
doustnie
doodbytniczo
wziewnie
podskórnie
sródskórnie
domięśniowo
dożylnie
miejscowo (worek spojówkowy, ucho, nos, skóra, dopochwowo)

14.

D.K3.

Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

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

