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Efekty kształcenia: 
 
W zakresie wiedzy student: wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów różnym wieku; 

zna zasady diagnozowania chorych przygotowywanych do znieczulenia; zna zasady 

organizowania opieki w intensywnej terapii; zna  standardy i procedury postępowania w stanach 

nagłych i zabiegach ratujących życie; zna zasady przygotowania sali operacyjnej do  zabiegu w 

znieczuleniu ogólnym i regionalnym ; charakteryzuje kierunki obserwacji pacjenta w  trakcie 

zabiegu operacyjnego, obejmującego   monitorowanie w zakresie podstawowym i    

rozszerzonym; zna przebieg procesu znieczulenia i wskazuje zasady i metody opieki nad 

pacjentem po znieczuleniu; charakteryzuje metody znieczulenia regionalnego i zadania 

pielęgniarki anestezjologicznej w trakcie znieczulenia i po znieczuleniu regionalnym; rozpoznanie 

stan zagrożenia życia i opisuje monitorowanie pacjentów metodami  przyrządowymi i 

bezprzyrządowymi; objaśni algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych  

zabiegów resuscytacyjnych i zaawansowanego podtrzymywania życia; zna zasady profilaktyki 

zakażeń w oddziale intensywnej terapii i bloku operacyjnego 

W zakresie umiejętności student: doraźnie podaje tlen, rozpoznaje stany nagłego zagrożenia 

zdrowia; wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i  bezprzyrządowe udrażnianie dróg 

oddechowych; prowadzi żywienie enteralne i parenteralne chorych z wykorzystaniem różnych 

technik, w   tym pompy obrotowo-perystaltycznej; pielęgnuje pacjenta z rurką intubacyjną i  

tracheotomijną; prowadzi dokumentację i ocenia bilans płynów u  pacjenta; przekazuje 

informację o stanie zdrowia choregoczłonkom zespołu terapeutycznego; asystuje lekarzowi w 

trakcie badań diagnostycznych i leczniczych; ocenia poziom bólu, reakcje chorego na ból i 

nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie  przeciwbólowe; dostosowuje interwencje pielęgniarskie 

do  rodzaju problemów pielęgnacyjnych.  

W zakresie kompetencji społecznych student: szanuje godność i autonomię chorego; 

przestrzega praw pacjenta; współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu 

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki pielęgniarskiej. 

 

 

 

 



Cel:  

Przygotowanie studenta do opieki nad chorym w rożnych stanach zagrożenia życia oraz 

poznanie specyfiki opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia w oddziale anestezjologii i 

intensywnej opieki medycznej. 
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Metody oceny: ćwiczenia: wykład: egzamin ustny/pisemny; zajęcia bez udziału nauczyciela: 
referat z oceną; zajęcia praktyczne: zaliczenie z oceną, obecność, zadania indywidualne, aktywność 
na zajęciach; minimalny zasób wiedzy do zaliczenia: 50%. 
 
 


