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Szczegóły kursu: 

Kod przedmiotu: CHIR007pz 
Rok/Semestr: 2017/2018 letni  
Nazwa: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – praktyka zawodowa 
Kierunek: Pielęgniarstwo 
Typ studiów: I st. – stacjonarne 
Profil studiów - praktyczny 
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: VII 
Punkty ECTS: 4 
Całkowita liczba godzin: 160 godz. 
Formy kształcenia (ćwiczenia praktyczne, instruktaż, pokaz, studium przypadku): 160 godz. 
Prowadzący: opiekunowie zawodowi 
 
 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie umiejętności student: gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 
ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji 
opieki;diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji; pobiera materiał do 
badań diagnostycznych; ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych 
badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych; przygotowuje chorego do badań 
diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym; dokumentuje sytuację zdrowotną 
pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; rozpoznaje stany nagłego 
zagrożenia zdrowia; instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu 
pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych; przekazuje informacje o stanie 
zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego; asystuje lekarzowi w trakcie badań 
diagnostycznych i leczniczych. 
W zakresie kompetencji społecznych student: szanuje godność i autonomię osób 
powierzonych opiece; systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, 
dążąc do profesjonalizmu; przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w 
opiece;wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych; 
przestrzega praw pacjenta; rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki 
zawodowe;przestrzega tajemnicy zawodowej;współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego 
w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej; 
prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta; przejawia empatię w relacji z 
pacjentem, jego rodziną oraz współpracownikami. 
 
Wymagania wstępne i dodatkowe: 
 
Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu grupy przedmiotów realizujących treści w zakresie 
nauk podstawowych, społecznych i wybranych przedmiotów  w zakresie opieki specjalistycznej. 
 
Literatura: 
 
E. Walewska E.: Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. 
M. Kózka, L. Płaszewska- Żywko: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie.  
M. Kózka, L. Płaszewska- Żywko: Procedury pielęgniarskie.  
E. Walewska, I. Ścisło Procedury pielęgniarskie w chirurgii. 



B. Ślusarska: Podstawy pielęgniarstwa. 
 
Metody oceny: Warunki zaliczenia praktyk zawodowych:obecność oraz uzyskanie pozytywnej oceny 
opiekuna praktyk. 


