GERIATRIA I PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych:
1. Licencjat – 80 godzin
2. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom AB - 65 godzin
3. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom C - 80 godzin
4. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe - poziom D - 80 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:
Doskonalenie umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu,
podejmowania decyzji mających na celu zapewnienie opieki nad osoba starszą, w różnych
sytuacjach zdrowotnych i miejscach realizowania opieki oraz kształtowanie i doskonalenie
samodzielności w doborze metod, sposobu i technik stosowanych w pielęgnowaniu osób
starszych w różnym stanie zdrowia i choroby, w specyficznych warunkach oddziału szpitala,
podstawowej opieki zdrowotnej, środowiska rodzinnego.

Treści kształcenia:
1. Wyznaczniki opieki geriatrycznej u pacjenta hospitalizowanego.
2. Gromadzenie informacji niezbędnych do sformułowania diagnozy pielęgniarskiej u
pacjenta starszego przewlekle chorego w różnych sytuacjach klinicznych.
3. Standardy opieki nad seniorem hospitalizowanym w wybranych stanach klinicznych:
cukrzyca, POCHP, choroby serca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona – analiza
przypadków.
4. Planowanie, realizacja i ocena postępowania p/odleżynowego u pacjenta długotrwale
unieruchomionego.
5. Udział w procesie leczenia i rehabilitacji.
6. Prowadzenie opieki metodą procesu pielęgnowania.
7. Wyznaczniki środowiskowej opieki geriatrycznej.
8. Standardy opieki nad seniorem w wybranych stanach klinicznych w środowisku:
odleżyny, przetoka jelitowa, POCHP – analiza przypadków.
9. Wsparcia rodziny w kierunku opieki nad pacjentem z otępieniem.
10. Standardy świadczeń zdrowotnych u ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych
w środowisku domowym.
11. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej.
12. Alternatywne formy opieki nad osobą starszą przewlekle chorą.

Osiągnięte efekty kształcenia:
1.

D.U5.

Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób
odleżyn
zakrzepów
przykurczów
zaparć
biegunek
powikłań płucnych

zakażeń układu moczowego
stopy cukrzycowej
hipotonii ortostatycznej
2.

D.U8.

Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich
klasyfikacji

3.

D.U18.

Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania
sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków
pomocniczych

4.

D.U22.

Prowadzi rozmowę terapeutyczną

5.

D.U24.

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

6.

D.U31.

Przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi
zaburzeniami psychicznymi

7.

D.U32.

Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów
pielęgnacyjnych

8.

D.K6.

Rzetelnie i dokładnie wykonuje obwiązki zawodowe

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

