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Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: INTER008  
Rok/Semestr: 2019/2020 zimowy i letni 
Nazwa: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 
Kierunek: Pielęgniarstwo  
Typ studiów: I st. – stacjonarne 
Profil studiów - praktyczny 
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: III, IV 
Punkty ECTS: 10  
Całkowita liczba godzin: 215 godz. 
Formy kształcenia (wykłady/ zajęcia bez udziału nauczyciela/ zajęcia praktyczne): 55/40 / 120 
Prowadzący: dr n. med. Andrzej Kwiatkowski, mgr Joanna Wątroba, mgr Marta  
Lamentowicz, mgr Renata Cieślak, mgr Joanna Margiel, mgr Małgorzata 
Nowakowska Zdybał  
Język: polski 
 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku; 
charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie 
zdrowia; wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę 
pielęgniarską oraz powikłania schorzeń: układu krążenia, układu oddechowego, układu 
pokarmowego (żołądka, jelit, gruczołów trawiennych- wątroby i trzustki), układu moczowego, 
układu kostno-stawowego, układu dokrewnego oraz chorób krwi; zna zasady oceny stanu 
chorego w zależności od wieku; zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym; zna 
zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia; zna zasady 
przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u 
pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia: charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy 
i narządy chorego w różnych schorzeniach w zależności od wieku i stanu zdrowia z 
uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; charakteryzuje 
techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i 
stanu zdrowia; zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i 
stanu zdrowia; różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i 
stanu zdrowia; zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta; zna swoiste zasady organizacji opieki 
internistycznej; zna następstwa długotrwałego unieruchomienia; zna zasady żywienia chorych z 
uwzględnieniem leczenia dietetycznego. 
 
W zakresie umiejętności student: rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców 
opieki w różnym wieku i stanie zdrowia; prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów 
w różnym wieku i stanie zdrowia; motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup 
wsparcia społecznego; prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób; diagnozuje stopień 
ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji; pobiera materiał do badań diagnostycznych 
(krew, wydzieliny, wydaliny, wymazy z jam ciała); ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku 
powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych; doraźnie podaje tlen, modyfikuje 
dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej; przygotowuje chorego do badań diagnostycznych 



pod względem fizycznym i psychicznym; dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę 
zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; prowadzi edukację w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy w stanach zagrożenia zdrowia; rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia; rozpoznaje 
powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo-
pielęgnacyjnego; prowadzi rozmowę terapeutyczną; prowadzi rehabilitację przyłóżkową i 
usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej; 
prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta; przekazuje informacje o stanie zdrowia 
chorego członkom zespołu terapeutycznego; a systuje lekarzowi w trakcie diagnostycznych i 
leczniczych; prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów 
pielęgniarskich, raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz 
kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki; ocenia poziom bólu, reakcję chorego na 
ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe; tworzy pacjentowi warunki do 
godnego umierania. 
 

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; jest 
otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta;przejawia empatię w relacji z pacjentem i  
jego rodziną oraz współpracownikami. 

Cele:    
     

1. Przygotowanie   studenta   do rozpoznawania   problemów zdrowotnych,   planowania 
  i sprawowania opieki nad pacjentem ze schorzeniami internistycznymi.  

2. W wyniku realizacji zajęć student potrafi: interpretować wyniki podstawowych badań, 
rozpoznawać problemy pielęgnacyjne pacjentów orazprofesjonalnie je rozwiązywać, 
prowadzić profilaktykę chorób wewnętrznych, stosować wiedzę teoretyczną w praktyce. 
Wykazywać postawę odpowiedzialności za swoje postępowanie. 
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Metody oceny: Wykład: egzamin z oceną; zajęcia bez udziału nauczyciela: prezentacja/referat z 
oceną; zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną, obecność, proces pielęgnowania; minimalny zasób  
wiedzy do zaliczenia: 50%. 


