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Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne oraz przebieg, 
leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach i powikłaniach układu  kostno-
stawowego; wyjaśni zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu 
zdrowia; charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, 
uzależnione od jego wieku i stanu zdrowia; (w opiece nad osobą niepełnosprawną), zna zasady 
przygotowania chorego do samoopieki w zależności od wieku i stanu zdrowia (osoby 
niepełnosprawnej), zna następstwa długotrwałego unieruchomienia; zna podstawowe kierunki 
rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia); charakteryzuje 
przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych; zna formy 
rehabilitacji zawodowej. 

W zakresie umiejętności student: motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup 
wsparcia społecznego;diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji; 
pobiera materiał do badań diagnostycznych (krew, wydzieliny, wydaliny, wymazy z jam ciała); 
instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-
rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych; prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie 
ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej; przekazuje 
informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego; prowadzi dokumentację 
opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich, raportów, profilaktyki i leczenia 
odleżyn. 
 
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 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: Opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie rehabilitacji i 
pielęgnowania osób niepełnosprawnych. 
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Metody oceny: 

 
wykład: egzamin pisemny; zajęcia bez udziału nauczyciela: referat/ prezentacja z oceną; zajęcia 
praktyczne: zaliczenie z oceną, obecność, zadanie indywidualne;minimalny zasób wiedzy do 
zaliczenia: 50%. 
 
 


