PSYCHIATRIA I PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych:
1. Licencjat – 40 godzin
2. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom AB – 45 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 – 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 określonych w programie nauczania przedmiotu;
kształtowanie umiejętności integracji wiedzy, odpowiedzialności zawodowej, umiejętności
samokontroli; kształtowanie umiejętności myślenia w kategoriach przyczynowo-skutkowych
w zmiennych warunkach opieki, sytuacji zdrowotnej klienta (tj. spostrzegania i rejestrowania
faktów, ustalania przyczyn zdarzeń).

Treści:
1. Doskonalenie umiejętności łączenia posiadanej wiedzy z praktycznymi czynnościami
świadczonymi na rzecz pacjenta uwzględniających jego stan psychiczny, rozpoznanie
kliniczne, etap leczenia.
2. Ustalanie diagnozy pielęgniarskiej, planowanie opieki, podejmowanie działań
pielęgnacyjnych oraz opiekuńczych wobec pacjenta.
3. Bezpieczeństwo chorego hospitalizowanego w oddziale - udział w podstawowych
czynnościach, obowiązujące procedury, zapoznanie się z procedurą stosowania
unieruchomienia mechanicznego oraz dokumentacją.
4. Organizacja pracy własnej a dobro objętych opieką pielęgniarską pacjentów.
5. Interwencje terapeutyczne - umiejętne rozwiązywanie problemów pojawiających się
między pacjentami, zapobieganie zachowaniom agresywnym wśród pacjentów.
6. Współpraca w zespole terapeutycznym - przekazywanie informacji dotyczących stanu
biopsychicznego pacjenta.
7. Czynności pielęgnacyjne wykonywane u pacjenta - udział w przygotowaniu fizycznym
i psychicznym pacjenta do zabiegu elektrycznego, asystowanie w czasie jego trwania,
opieka po zabiegu. Udział w innych czynnościach pielęgnacyjnych wykonywanych u
pacjenta.
8. Objawy nasycenia lekowego - rozpoznawanie, znajomość ich korygowania.
9. Harmonogram pracy oddziału - uczestniczenie w wizytach gabinetowych, wizytach
lekarskich, społeczności terapeutycznej.
10. Terapia zajęciowa - prowadzenie zajęć, organizowanie pacjentom czasu wolnego,
uczestniczenie w spacerach wspólnie z terapeutą zajęciowym.
11. Komunikowanie się z pacjentami - prowadzenie rozmów z pacjentami, udzielanie
wsparcia, znaczenie autentyczności.

Osiągnięte efekty kształcenia:
1.

D.U3.

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

2.

D.U4.

Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia
społecznego

3.

D.U22.

Prowadzi rozmowę terapeutyczną

4.

D.U26.

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu
terapeutycznego

5.

D.U31.

Przewiduje skutki postępowania pacjenta z określonymi
zaburzeniami psychicznymi

6.

D.K1.

Szanuje godność i autonomię osób powierzonych 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

