REHABILITACJA I PIELĘGNOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wymiar godzinowy praktyk zawodowych:
1. Licencjat – 80 godzin
2. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom A – 70 godzin
3. Pielęgniarstwo uzupełniające tzw. pomostowe – poziom C – 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:
Doskonalenie umiejętności zawodowych uzyskanych w toku realizacji modułu rehabilitacja
i pielęgnowanie niepełnosprawnych.
Tematyka zajęć:
1.

Elementy usprawniania w procesie pielęgnowania osób niepełnosprawnych.

2.

Pionizacja i ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu ortopedycznego.

3.

Opieka nad pacjentami z zaburzeniami funkcji wydzielniczych.

4.

Sposoby oceny niepełnosprawności psychofizycznej i społecznej.

5.

Doskonalenie sposobów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych w
czynnościach codziennych.

6.

Działanie w zakresie profilaktyki odleżyn u osób z niedowładami i porażeniami.

7.

Techniki ułożenia i zmiany pozycji pacjenta w zależności od rodzaju dysfunkcji.

8.

Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie samoopieki.
Osiągnięte efekty kształcenia:
1.

C.U6.

Planuje i

realizuje

opiekę pielęgniarską wspólnie z

chorym

lub

niepełnosprawnym i jego rodziną
2.

C.U14.

Wykorzystuje różne

techniki karmienia

pacjenta: doustnie/przez

sondę

żołądkową
3.

C.U69.

Posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego

4.

D.U4.

Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do

grup wsparcia

społecznego
5.

D.U5.

Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób
odleżyn
zakrzepów
przykurczy
zaparć
powikłań płucnych

6.

D.U8.

Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji

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.U24.

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

pionizacja
10.

D.U26.

Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu
terapeutycznego

11.

D.U32.

Dostosowuje

interwencje

pielęgniarskiedo

rodzajuproblemów

pielęgnacyjnych
12.

D.K9.

Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i 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

