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Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: ANEST003pz 
Rok/Semestr:2019/2020 zimowy i letni 
Nazwa: ANESTEZJOLOGIA I PIELĘGNIARSTWO W ZAGROŻENIU ŻYCIA – 
praktyka zawodowa  
Kierunek: Pielęgniarstwo  
Typ studiów: I st. – stacjonarne 
Profil studiów - praktyczny 
Rodzaj kursu: obligatoryjny  
Semestr studiów: VII 
Punkty ECTS:1 
Całkowita liczba godzin: 40 godz. 
Formy kształcenia (praktyka, instruktaż, pokaz, studium przypadku): 40 godz. 
Prowadzący: opiekunowie zakładowi  
Język: polski 
 
 
Efekty kształcenia:      

W  zakresie umiejętności  student:  Doraźnie  podaje  tlen; Rozpoznaje  stany  nagłego 

zagrożenia zdrowia; Wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i bezprzyrządowe udrażnianie 
dróg oddechowych; Prowadzi żywienie enteralne i parenteralne chorych z wykorzystaniem różnych 
technik, w tym pompy obrotowo-perystaltycznej; Pielęgnuje pacjenta z rurką intubacyjną i 
tracheotomijną; Prowadzi dokumentację i ocenia bilans płynów u pacjenta; Przekazuje informację o 
stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego; Asystuje lekarzowi w trakcie badań 
diagnostycznych i leczniczych; Ocenia poziom bólu, reakcje chorego na ból i i nasilenie bólu oraz 
stosuje postępowanie przeciwbólowe; Dostosowuje interwencje pielęgniarskie 
do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie i 

na zlecenie lekarza. 

 
W zakresie kompetencji społecznych: 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 zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów 
etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki pielęgniarskiej; Prezentuje otwartość na rozwój 
podmiotowości własnej i pacjenta; Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 
współpracownikami. 
 
Wymagania wstępne i dodatkowe: Znajomość zagadnień z zakresu anestezjologii i pielęgniarstwa 
w zagrożeniu życia realizowanych w ramach wykładów i zajęć praktycznych. 
 
Literatura: 
 

1. J. Andres: Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja  zewnętrzna. 
2. F. Kokot: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. 
3. Z. Kruszyński: Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii. 
4. L. Wołowicka, D. Dyk: Anestezjologia i Intensywna Terapia. Klinika i Pielęgniarstwo. 



5. M. Kózka: Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy i procedury postępowania 
pielęgniarskiego. 

6. M. Kózka, L. Płaszewska- Żywko: Procedury pielęgniarskie. 
7. E. Krajewska –Kułak, J. Rolka, B. Jankowiak: Standardy i procedury pielęgniarskie w 

stanach zagrożenia życia. 
 

Metody oceny: Warunki zaliczenia praktyk: obecność oraz uzyskanie pozytywnej oceny 
opiekuna praktyk. 


