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Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, 
rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach układu nerwowego; zna zasady diagnozowania 
w pielęgniarstwie neurologicznym; zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od 
wieku i stanu zdrowia; zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach 
diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie 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; zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej-  
neurologicznej w Polsce; zna następstwa długotrwałego unieruchomienia; zna metody, techniki i 
narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności; zna możliwości stosowania psychoterapii u 
chorych z zaburzeniami układu nerwowego; zna zasady przygotowania pacjenta do zabiegu 
neurochirurgicznego w trybie pilnym i planowym; zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu 
neurochirurgicznym, w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom; wymienia objawy, 
charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych 
leczonych chirurgicznie; wyjaśnia patofizjologię zaburzeń występujących w przebiegu chorób, 
urazów układu nerwowego i grożących powikłań. 

 
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; rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i 

leczniczo-pielęgnacyjnego; prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta; 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 i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn 

oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samo opieki; dostosowuje interwencje pielęgniarskie 

do rodzaju problemów pielęgnacyjnych; przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub 

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 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 wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu 
neurologii oraz pielęgnowania pacjenta w schorzeniach neurologicznych w warunkach 
hospitalizacji. 
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Metody oceny: wykład: egzamin pisemny/ustny; zajęcia bez udziału nauczyciela: referat z oceną; 
zajęcia praktyczne – zaliczenie z oceną, obecność, zadania indywidualne, aktywność na 
zajęciach, prezentacja artykułu; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 


