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Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: zna zasady diagnozowania w opiece paliatywnej; zna zasady 
planowania opieki nad chorym i jego rodziną; charakteryzuje grupy leków stosowane w opiece 
paliatywnej z uwzględnieniem dróg podania, działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami; 
charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece paliatywnej;różnicuje 
reakcje chorego na chorobę i hospitalizację; zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do 
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od jego wieku i stanu pacjenta; zna swoiste 
zasady organizacji opieki paliatywnej w Polsce; zna patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania 
chorób nowotworowych; zna procedurę postępowania z ciałem pacjenta zmarłego. 
 
W zakresie umiejętności student: ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu 
oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe; stwarza warunki godnego umierania. 
 
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 studenta wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawowanie opieki 
pielęgniarskiej nad nieuleczalnie chorym i jego rodziną. 
 
Literatura: 
 
K. de Walden-Gałuszko: Podstawy opieki paliatywnej.  
K. de Walden-Gałuszko, A. Kaptacz: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. P. 

Szermer (przekład materiału WHO): Leczenie objawowe w stanach terminalnych. 
 
Metody oceny: wykład: zaliczenie z ocena; zajęcia bez udziału nauczyciela: referat z oceną; 



zajęcia praktyczne: zaliczenie pisemne z oceną, obecność, proces pielęgnowania; minimalny  
zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 


