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Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów 

zagrożenia życia noworodka i wcześniaka; charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i 

noworodkiem; wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej; charakteryzuje mechanizm i 

okresy poród  fizjologicznego; zna zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i 

połogu; identyfikuje etiopatogenezę schorzeń  ginekologicznych. 

W zakresie umiejętności student: gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, 
ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki; 
prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób; pobiera materiał do badań diagnostycznych; 
ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych 
i powikłań pooperacyjnych; dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i 
realizowaną opiekę pielęgniarską; przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom 
zespołu terapeutycznego; prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów 
pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz 
informacyjną w zakresie samoopieki; dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju 
problemów pielęgnacyjnych. 
 
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. 
 
Cele: Przygotowanie studenta z zakresu postępowania profilaktycznego oraz umożliwiającego 
sprawowanie opieki pielęgniarskiej  w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy, 
noworodka a także w stosunku do kobiet w różnych okresach życia kobiety oraz ze schorzeniami 
ginekologicznymi. Doskonalenie umiejętności stosowania metod i sposobów pielęgnowania 
położnicy i jej dziecka, organizacji stanowiska pracy oraz umiejętności komunikowania się                                     
z podopiecznymi i współpracy w zespole terapeutycznym. 
 
Literatura:  
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Metody oceny: 
 
ćwiczenia: zaliczenie z oceną; wykład: egzamin ustny;zajęcia bez udziału nauczyciela: referat z 
oceną; zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną, obecność, proces pielęgnowania; minimalny zasób 
wiedzy do zaliczenia: 50%. 
 
 


