
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne PEDIAT026pz 
 
 
 
Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: PEDIAT026pz  
Rok/Semestr: 2019/2020 letni i zimowy   
Nazwa: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne –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 zakładowi 

 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie umiejętności student: rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych u dzieci 

w poszczególnych okresach rozwojowych; prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki w 

stosunku do dziecka i jego rodziców/opiekunów; prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu 

chorób; organizuje izolację chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych; 

ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy przesiewowe, wykrywa zaburzenia w 

rozwoju; pobiera materiał do badań diagnostycznych (krew, wydzieliny, wydaliny, wymazy z jam 

ciała);doraźnie podaje dziecku tlen; przygotuje dziecko do badań diagnostycznych w wymiarze 

fizycznym i psychicznym; prowadzi żywienie enteralne i parenteralne dzieci z wykorzystaniem 

różnych technik; rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego, leczniczo- pielęgnacyjnego; prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów; 

przekazuje informacje o stanie zdrowia dziecka członkom zespołu terapeutycznego;  asystuje 

lekarzowi do badań diagnostycznych i leczniczych u dzieci; prowadzi dokumentację opieki nad 

dzieckiem chorym: kartę obserwacyjną, zabiegów pielęgniarskich; ocenia natężenie i charakter 

bólu u dziecka, zastosuje postępowanie przeciwbólowe. 
 
 
 
W zakresie kompetencji społecznych student: szanuje godność i autonomię dziecka; 

wzbogaca wiedzę z zakresu kliniki i pielęgnowania dziecka w różnych stanach chorobowych; 

przestrzega norm moralnych i wartości etycznych w opiece nad dzieckiem; wykazuje 

odpowiedzialność w podejmowaniu działań pielęgnacyjnych; przestrzega praw dziecka 

hospitalizowanego; wykonuje powierzone obowiązki z dokładnością i rzetelnością; zachowuje 

tajemnicę zawodową; współpracuje w zespole interdyscyplinarnym; prezentuje gotowość do 

własnego rozwoju; przejawia empatię w relacji dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami. 
 
Wymagania wstępne i dodatkowe: Wiedza z zakresu przedmiotów: anatomia i fizjologia, 
patofizjologia, podstawy pielęgniarstwa, etyka, psychologia, podstawowa opieka zdrowotna, 
promocja zdrowia, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.  
Umiejętności i kompetencje zawarte w indeksie umiejętności zawodowych. 

 
Literatura: 

 
1. B. Górnicki: Pediatria. t. I i II. 



2. J. J. Pietrzyk: Wybrane zagadnienia z pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny i 
lekarzy. 

3. G. Cepuch, B. Krzeczowska, M. Perek, K. Twarduś: Modele opieki nad dzieckiem 

przewlekle chorym.  
4. M. E. Muscari: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.  
5. K. L Luxner: Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara. 
6. D. Rakowska- Róziewicz, (red.): Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie 

pediatrycznym. 
7. M. Czerwionka- Szaflarska, P. Wysocki, (red.).: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. 

Skrypt dla studentów. 
8. B. Woynarowska: Profilaktyka w pediatrii. 

 

Metody oceny: Warunki zaliczenia praktyk zawodowych (zaliczenie z oceną):obecność, proces 

pielęgnowania, spełnienie zaliczenia praktyk zawodowych według podanych kryteriów oraz 

indeksu umiejętności. 


