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Szczegóły kursu: 
 
Kod przedmiotu: PODST030pz  
Rok/Semestr: 2019/2020 zimowy i letni 
Nazwa: Podstawy pielęgniarstwa– praktyka zawodowa 
Kierunek: Pielęgniarstwo 
Typ studiów: I st. – stacjonarne 
Profil studiów - praktyczny  
Rodzaj kursu: obligatoryjny 
Semestr studiów: III 
Punkty ECTS: 3  
Całkowita liczba godzin: 120 godz. 
Formy kształcenia (ćwiczenia praktyczne, instruktaż, pokaz, studium przypadku): 120 godz. 
Prowadzący: opiekunowie zakładowi 
 

 
Efekty kształcenia: 
 
W zakresie umiejętności student: proponuje model pielęgnowania i stosuje w praktyce 
wybrane teorie pielęgniarstwa; gromadzi informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów 
bezpośrednich i pośrednich (skale), analizy dokumentacji (w tym analizy badań diagnostycznych) 
badania fizykalnego w celu rozpoznania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy 
pielęgniarskiej; wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i 
moczu oraz cholesterolu we krwi, a także inne testy paskowe; oznacza glikemię za pomocą 
glukometru z krwi włośniczkowej; ustala cele i plan opieki nad człowiekiem chorym lub 
niepełnosprawnym; planuje i realizuje wspólnie z chorym i jego rodziną opiekę pielęgniarską; 
monitoruje stan zdrowia pacjenta na wszystkich etapach jego pobytu w szpitalu lub innych 
placówkach opieki zdrowotnej, m.in. przez ocenę podstawowych parametrów życiowych: 
temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, oddechu, świadomości, masy ciała i wzrostu; 
dokonuje bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i skuteczności działań 
pielęgniarskich; p rzechowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami; podaje choremu leki 
różnymi drogami zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza oraz oblicza dawki leków; pomaga 
choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się i dbaniu o higienę osobistą; pielęgnuje skórę i jej 
wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów 
medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze; pobiera technikę i sposoby zakładania opatrunków 
na rany, w tym wykorzystuje bandażowanie; wykorzystuje róż ne techniki karmienia pacjenta; 
wykonuje zabiegi doodbytnicze – lewatywę, wlewkę, kroplówkę, suchą rurkę do odbytu; zakłada 
cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje diurezę, usuwa cewnik, wykonuje płukanie pęcherza 
moczowego; układa chorego w łóżku w pozycjach terapeutycznych i zmienia te pozycje; 
wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy, inhalacje i odśluzowywanie dróg 
oddechowych; wykonuje nacieranie, oklepywanie i inne techniki masażu klasycznego, ćwiczenia 
czynne i bierne w ramach rehabilitacji trzyłóżkowej; zapewnia choremu bezpieczne otoczenie; 
stwarza choremu warunki do snu i wypoczynku; wykonuje płukanie oka, ucha; podłącza i 
obsługuje zestawy do kroplowych wlewów dożylnych; zakłada zgłębnik do żołądka i obarcza 
treści; stosuje zabiegi przeciwzapalne i bańki lekarskie; zakłada i usuwa cewnik z żył 
obwodowych; monitoruje, ocenia i pielęgnuje miejsce wkłucia centralnego, obwodowego i portu 
naczyniowego; wykonuje pulsoksymetrię i kapnometrię; asystuje lekarzowi przy badaniach 
diagnostycznych: nakłucia jamy brzusznej, opłucnej, pobierania szpiku, punkcji lędźwiowej; 
pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych, mikrobiologicznych (plwocina, 
kał, mocz, krew, wymazy); wykonuje kąpiel noworodka, niemowlęcia oraz monitoruje jego 
rozwój; przygotowuje siebie i sprzęt do instrumentowania i zmiany opatrunku na ranie; prowadzi 
dokumentację opieki pielęgniarskiej, w tym historię pielęgnowania, kartę bieżącej oceny stanu 



pacjenta, kartę obserwacji, kartę gorączkową, książkę raportów, kartę profilaktyki i leczenia 
odleżyn;odnotowuje wykonanie zleceń w karcie zleceń lekarskich; pomaga pacjentowi w adaptacji 
do warunków szpitalnych i innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. 
 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
 

Zrealizowanie zajęć z Podstaw pielęgniarstwa: wykłady, ćwiczenia w pracowni umiejętności, 
zajęcia praktyczne. 
 

Literatura: 
 

1. J. Andres (red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 
2. W. Ciechaniewicz (red.): Pielęgniarstwo-ćwiczenia. 
3. W. Ciechaniewicz, E. Grochans, E. Łoś: Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, 

domięśniowe i dożylne. 
4. A. Chrząszczewska: Bandażowanie. 
5. M. Kózka (red.): Stany zagrożenia życia. Wybrane standardy opieki i procedury 

postępowania pielęgniarskiego.  
6. M. Kózka, L. Płaszewska-Żywko (red.): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik 

dla studiów medycznych.  
7. Ślusarska B., Zarzycka D., K. Zahradniczek (red.): Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik 

dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo.  
8. K. Zahradniczek (red.): Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. 

 

Metody oceny: 
 

Warunki zaliczenia praktyk zawodowych: obecność oraz uzyskanie pozytywnej oceny 
opiekuna praktyk według wyznaczonego szczegółowego kryterium. 


