NEUROLOGIA I PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
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:
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie pielęgnowania
pacjentów zgodnie z założeniami procesu pielęgnowania pacjenta ze schorzeniami układu
nerwowego, współpraca w zespole terapeutycznym, organizowanie stanowiska pracy.

Treści:
1. Ocena stanu funkcji układu nerwowego na podstawie wyników badania
podmiotowego i przedmiotowego.
2. Gromadzenie informacji niezbędnych do sformułowania diagnozy
pielęgniarskiej u pacjenta z chorobą obwodowego i centralnego układu
nerwowego.
3. Zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do specjalistycznych
badań diagnostycznych w neurologii, asystowanie w czasie badań i opieka
nad pacjentem po badaniach.
4. Opieka pielęgniarska nad pacjentami z: zaburzeniami świadomości,
niedowładem/porażeniem, zaburzeniami czucia, z zaburzeniem funkcji
zwieraczy, z afazję, z dysfagią, z zaburzeniami wyższych funkcji
mózgowych (praksji, gnozji, pamięci, orientacji
5. Planowanie, realizacja i ocena postępowania pielęgniarskiego nad
pacjentem z chorobą naczyniową mózgu. Formułowanie problemów
pielęgnacyjnych u pacjentów z chorobą naczyniową mózgu.
6. Zadania pielęgniarki w leczeniu pacjenta z chorobą Parkinsona.
Planowanie, realizacja i ocena skuteczności opieki nad pacjentem.
Osiągnięte efekty kształcenia:
1.

C.U23.

Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych

2.

D.U2.

Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w
różnym wieku i stanie zdrowia

3.

D.U3.

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i
stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień

4.

D.U5.

Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób
odleżyn
zakrzepów
przykurczy
zaparć
biegunek

powikłań płucnych
zakażeń układu moczowego
hipotonii ortostatycznej
5.

D.U8.

Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji

6.

D.U9.

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

7.

D.U13.

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

8.

D.U18.

Instruuje pacjenta i jego

opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu

pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych
9.

D.U20.

Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego,
rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego

10.

D.U21.

Pielęgnuje pacjenta z rurką intubacyjną
Pielęgnuje pacjenta z rurką

11.

D.U24.

tracheotomijną

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

12.

D.U32.

Dostosowuje

interwencje

pielęgniarskie do rodzaju problemów

pielęgnacyjnych
13

D.K5.

Przestrzega praw pacjenta

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

