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Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: PSYCHIAT036 
Rok/Semestr: 2019/2020 zimowy i letni 
Nazwa: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 
Kierunek: Pielęgniarstwo 
Typ studiów: I st. – stacjonarne  
Profil studiów - praktyczny 
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: VI, VII  
Punkty ECTS: 8 
Całkowita liczba godzin: 170 godz. 
Formy kształcenia (wykłady /zajęcia bez udziału nauczyciela/ zajęcia praktyczne): 55/35/80 
Prowadzący:  dr Jolanta Karyś, mgr Monika Wilczyńska 
Język: polski 
 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie psychiatryczny; zna 
zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu 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, 
uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia; zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w 
zależności od wieku i stanu zdrowia; różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację, z 
uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia; zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do 
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia pacjenta; zna 
swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej psychiatrycznej w Polsce; zna etiopatogenezę i 
objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych; zna zasady obowiązujące przy 
zastosowaniu przymusu bezpośredniego; zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej 
(ergoterapia, psychoterapia); charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego 
w jednostkach chorobowych. 
 
W zakresie umiejętności student: gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 
ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki; 
prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, 
dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień;  motywuje chorego i jego opiekunów do 
wejścia do grup wsparcia społecznego; dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę 
zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską; prowadzi rozmowę terapeutyczną; przekazuje 
informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego;  przewiduje skutki 
postępowania pacjenta z określonymi zaburzeniami psychicznymi; dostosowuje interwencje 
pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; przygotowuje i podaje leki różnymi 
drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. 
 
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. 
 

 

Cel: 
 

Student po zrealizowaniu treści programowych pozna zagrożenia zdrowia psychicznego, będzie 
promował zdrowie psychiczne, a także w oparciu o rozpoznane problemy, ustali cele i zaplanuje 
opiekę nad pacjentem psychiatrycznym. Wykaże postawę akceptacji, empatii oraz 
odpowiedzialności za sprawowaną opiekę nad chorym psychicznie. 
 

Literatura: 
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Metody oceny: wykład: egzamin w formie ustnej oraz pisemnej;zajęcia bez udziału nauczyciela: 
referat z oceną; zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 
50%. 


