
 

 

Podstawowa opieka zdrowotna POZ027 

 

Szczegóły kursu: 

Kod przedmiotu: POZ027 
Rok/Semestr: 2017/2018 letni 
Nazwa: Podstawowa opieka zdrowotna 
Kierunek: Pielęgniarstwo 
Typ studiów: I st. – stacjonarne 
Profil studiów - praktyczny 
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: II, VI  
Punkty ECTS: 9 
Całkowita liczba godzin: 185 godz. 
Formy kształcenia (wykłady / ćwiczenia/ zajęcia bez udziału nauczyciela/ zajęcia 
praktyczne): 35/10/20/120 
Prowadzący: mgr Jolanta Morgaś, mgr Bożena Karwat, mgr Grażyna Robak 
Język: polski 
 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: charakteryzuje podstawową opieką zdrowotną w Polsce i na 
świecie z uwzględnieniem zadań pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia; zna system 
zarządzania informacją w podstawowej opiece zdrowotnej; wskazuje determinanty i mierniki 
jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej; omawia modele opieki środowiskowo-rodzinnej 
i formy świadczenia opieki pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; formułuje 
odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, 
metod pracy i dokumentowania ze względu na środowisko zamieszkania, nauki i pracy; formułuje 
odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, 
metod pracy i dokumentowania. Ze względu na odbiorcę indywidualnego i jego stan, 
charakterystykę rodziny i społeczności lokalnej; realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad 
pacjentem chorym; ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania 
problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży; przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki 
pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta; stosuje standardy i procedury pielęgniarskie 
w podstawowej opiece zdrowotnej. 
 
W zakresie umiejętności student: realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej, w tym: świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem 
chorym; ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów 
zdrowotnych dzieci i młodzieży; przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w 
środowisku zamieszkania pacjenta; stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej 
opiece medycznej. 
 
Cel: 
 
Opanowanie przez studenta wiedzy  i umiejętności niezbędnych do podejmowania profesjonalnej 
opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną w środowisku zamieszkania, nauki , 
pracy w zdrowiu i chorobie. 
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Metody oceny: 
 
wykład: egzamin pisemny; zajęcia bez udziału nauczyciela: zaliczenie z oceną; zajęcia 
praktyczne: obecność, aktywność, dodatkowe kryteria opiekuna dydaktycznego;minimalny zasób 
wiedzy do zaliczenia: 50%. 
 
 


