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Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów 
wpodeszłym wieku; z na zasady diagnozowania w pielęgniarstwie geriatrycznym; zna zasady 
planowania opieki nad chorymi w podeszłym wieku; charakteryzuje grupy leków i ich działanie na 
układy i narządy chorego w różnych schorzeniach pacjentów geriatrycznych z uwzględnieniem 
działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; charakteryzuje techniki i 
procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem geriatrycznym; zna rolę pielęgniarki 
przy przyjęciu pacjenta geriatrycznego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego; charakteryzuje 
proces starzenia w aspekcie bio-psycho-społeczno-ekonomicznym; zna swoiste zasady organizacji 
opieki geriatrycznej w Polsce; różnicuje etiopatogenezę schorzeń wieku podeszłego: cukrzycy, 
chorób serca, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, zespołów otępiennych, zespołu Parkinsona, 
depresji; charakteryzuje narzędzia i skale oceny wsparcia osób starszych i ich rodzin; zna zasady 
aktywizacji chorego objętego opieką geriatryczną; zna następstwa długotrwałego 
unieruchomienia. 
 
 
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); 
pprzygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym; 
dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę 
pielęgniarską; instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-  
rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych; rrozpoznaje powikłania leczenia 
farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo- pielęgnacyjnego (u pacjentów w 
podeszłym wieku); przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu 
terapeutycznego; asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych; prowadzi 
dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich, profilaktyki i 
leczenia odleżyn. 
 
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: 
 

Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i umiejętności do sprawowania opieki 
pielęgniarskiej nad osobą w podeszłym wieku oraz kształtowanie pozytywnej postawy niezbędnej 
do odpowiedzialnej i sumiennej pracy. 
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Metody oceny: wykład: egzamin pisemny; zajęcia bez udziału nauczyciela: referat/ proces  
pielęgnowania z oceną; zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną, obecność, zadania indywidualne,  
spełnienie kryteriów; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 


