PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych:
1. Licencjat – 120 godzin
2. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom AB – 0 godzin
3. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom C – 80 godzin
4. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom D – 100 godzin
5. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom E – 80 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:
1. Doskonalenie zdobytych umiejętności w warunkach pobytu pacjenta w oddziale szpitalnym.
2. Czynny udział w pracy zespołu terapeutycznego w oddziale.
3. Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej.

Tematyka zajęć:
1. Poznanie topografii szpitala, oddziału oraz zadań poszczególnych członków zespołu
sprawującego opiekę nad chorym.
2. Samodzielne nawiązanie kontaktu z chorym i jego rodziną oraz członkami zespołu
terapeutycznego.
3. Utrzymanie kontaktu z pacjentami przebywającymi w oddziale kilka dni, próba określenia
reakcji pacjenta na istniejącą chorobę i konieczność hospitalizacji.
4. Przyjęcie pacjenta do szpitala – samodzielne założenie pacjentowi dokumentacji
obowiązującej w danym oddziale.
5. Pomoc pacjentowi w zaadaptowaniu się w nowych warunkach szpitalnych – rozmowa z
nowo przyjętym pacjentem, zapoznanie go z topografią oddziału, zwyczajami panującymi
w oddziale i Kartą Praw Pacjenta.
6. Samodzielne przeprowadzanie wywiadu z chorym. Obserwacja stanu nowo przyjętego
pacjenta w aspekcie przeżywania swojej choroby i umiejętności radzenia sobie w nowej
sytuacji życiowej.
7. Ocena stanu pacjenta na podstawie: wywiadu, obserwacji, pomiarów i analizy dostępnej
dokumentacji.
8. Samodzielne założenie dokumentacji procesu pielęgnowania wybranemu pacjentowi
(prowadzenie zapisu przez pięć kolejnych dni).
9. Samodzielne rozpoznawanie oraz określanie potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta
wynikających z zaburzeń biologicznych, psychicznych i społecznych w oparciu o założenia
teoretyczne pielęgniarstwa V. Henderson, D. Orem.
10. Samodzielne określenie celu planowanej opieki i realizowanie podstawowych zadań
pielęgnacyjnych.
11. Samodzielna obserwacja i rejestracja podstawowych funkcji życiowych: tętna, ciśnienia
tętniczego krwi, temperatury, oddechu, prowadzenie bilansu płynów.
12. Obserwacja i uczestniczenie w przygotowaniu pacjenta przez personel oddziału do badań
diagnostycznych.
13. Samodzielne pobieranie materiału do badań laboratoryjnych: krwi, moczu, kału,
plwociny, wymazów.

14. Podawanie leków drogą wziewną przez drogi oddechowe, podskórnie, przez skórę,
przez błony śluzowe oraz udział w procesie rehabilitacji pacjenta.
15. Określenie zasad pielęgnowania pacjentów z zaburzeniami ze strony układu
oddechowego i układu krążenia. Udział w procesie leczenia i rehabilitacji.
16. Zasady pielęgnowania pacjentów z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego i
moczowego. Współudział w procesie leczenia i rehabilitacji.
17. Pielęgnowanie pacjentów z zaburzeniami termoregulacji i zmianami na skórze. Udział
w procesie leczenia i rehabilitacji. Uczestnictwo i współudział pielęgniarki w wypisie
chorego ze szpitala.
18. Opieka pielęgniarska nad pacjentem cierpiącym ból. Rozpoznawanie i eliminowanie
problemów chorego umierającego. Zasady opieki terminalnej.
Osiągnięte efekty kształcenia:
1.

C.U1.

2.

C.U2.

3.

C.U3.

4.

C.U4.

5.

C.U5.

6.

C.U6.

7.

C.U7.

Proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce wybrane teorie
pielęgniarstwa
Gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, analizy
dokumentacji, badania fizykalnego w celu rozpoznawania stanu zdrowia
pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej
Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczania ciał ketonowych i
glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi
Oznacza glikemię za pomocą glukometru
Ustala cele i plan opieki nad człowiekiem
niepełnosprawnym
Planuje i realizuje opiekę pielęgniarską wspólnie
niepełnosprawnym i jego rodziną

chorym

lub

z chorym

lub

Monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego pobytu
szpitalu lub innych placówkach opieki zdrowotnej przez ocenę
podstawowych parametrów życiowych:
pomiar i ocena masy ciała i wzrostu, oblicza BMI
pomiar i ocena temperatury ciała
pomiar i ocena tętna
pomiar i ocena ciśnienia tętniczego krwi
pomiar i ocena oddechu
ocena stanu świadomości

w

8.

C.U8.

9.

C.U9.

10.

C.U10.

Dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i
skuteczności działań pielęgniarskich
Przechowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami
Podaje choremu leki różnymi drogami zgodnie z pisemnym zleceniem
lekarza, oblicza dawki leków
doustnie
na błony śluzowe (ucho, oko, jama ustna, jama nosowa)
doodbytniczo
dopochwowo
wziewnie
śródskórnie
podskórnie
domięśniowo
dożylnie

11.

C.U11.

Pomaga choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu o
higienę osobistą

12.

C.U12.

Pielęgnuje skórę
i jej wytwory, błony śluzowe z zastosowaniem
środków farmakologicznych i materiałów medycznych w tym stosuje
kąpiele lecznicze
toaleta całego ciała w łóżku
mycie głowy w łóżku

13.

C.U13.

14.

C.U14.

toaleta jamy ustnej
Dobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków na rany, w tym
wykorzystuje bandażowanie
zmienia opatrunek na ranie
Wykorzystuje różne techniki karmienia pacjenta
karmi przez sondę żołądkową

15.

C.U15.

Wykonuje zabiegi doodbytnicze: lewatywa, wlewka, kroplówka, sucha
rurka do odbytu

16.

C.U16.

Zakłada cewnik do pęcherza moczowego
Monitoruje diurezę

17.

C.U17.

Prowadzi dobową zbiórkę moczu
Wykonuje płukanie pęcherza moczowego
Układa chorego
w łóżku w pozycjach terapeutycznych (zmienia
pozycje)
pozycja pozioma na plecach

pozycja pozioma na boku
pozycja wysoka
pozycja półwysoka

18.

C.U18.

układa pacjenta i stosuje udogodnienia (krążki, wałki, podkładki
trójkątne)
Wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy
Wykonuje inhalacje i nebulizacje
Wykonuje odśluzowywanie dróg oddechowych

19.

C.U19.

Wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu klasycznego,
ćwiczenia czynne i bierne

20.

C.U20.

Zapewnia choremu bezpieczne otoczenie

21.

C.U21.

Stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku:
zmienia bieliznę osobistą chorego
słanie łóżka z pacjentem
zmienia pościel

22.

C.U22.

Wykonuje płukanie oka
Wykonuje płukanie ucha

23.

C.U23.

Podłącza i obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych
dożylny wlew kroplowy
przez pompę infuzyjną

24.

C.U24.

Zakłada zgłębnik do żołądka i odbarcza treści

25.

C.U25.

Stosuje zabiegi przeciwzapalne i bańki lekarskie
wykonuje okład
wykonuje kompres

26.

C.U26.

Zakłada, usuwa cewnik z żył obwodowych

27.

C.U29.

Asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych:
nakłuciu jamy brzusznej
jamy opłucnej
pobieraniu szpiku

28.

C.U30.

punkcji lędźwiowej
Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych
pobiera krew do badań
pobiera mocz do badań
Wykonuje kąpiel noworodka i niemowlęcia oraz monitoruje jego rozwój

29.

C.U31.

30.

C.U32.

Przygotowuje siebie i sprzęt do instrumentowania i zmiany opatrunku na
ranie

31.

C.U33.

Prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej, w tym historię
pielęgnowania, kartę obserwacji, kartę gorączkową, książkę raportów,
kartę profilaktyki i leczenia odleżyn

32.

C.U34.

Odnotowuje wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich

33.

D.K2

Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności,
dążąc do profesjonalizmu

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

