Nazwa

jednostki

prowadzącej

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

kierunek:

Wydział Ogólnomedyczny

Nazwa kierunku:

Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia:

Drugi

Profil kształcenia:

Praktyczny

Moduły wprowadzające/wymagania

Efekty kształcenia z przedmiotów podstawowych
oraz interny i pielęgniarstwa internistycznego

wstępne:
Nazwa

modułu

/

przedmiotu

(przedmiot lub grupa przedmiotów)

Opieka pielęgnacyjna w chorobach przewlekłych
układu oddechowego

Osoby prowadzące:

dr n. med. Cecylia Dolińska
Forma studiów
liczba godzin/liczba punktów ECTS

P-2-P-OPw CHPUO
studia
stacjonarne
w/ćw

Zajęcia zorganizowane:

3
studia
niestacjonarne
w/ćw

liczba punktów

10h/10h
Praktyki
zawod. 20h

Praca własna studenta:
Bilans nakładu pracy studenta

ECTS:

Kod przedmiotu*

30

ECTS
1
1

1

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział
w wykładach

2x5h

udział
w ćwiczeniach

2x5h

udział w
zajęciach
praktycznych
konsultacje
RAZEM:

0,5

0,5
20h

1

1x2

-

42 h

2

Samodzielna praca studenta:
przygotowanie
do ćwiczeń
przygotowanie
do kolokwiów
przygotowanie

10 h

10 h

10 h

1

do egzaminu
RAZEM:

30 h

1

Cele modułu:

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej klasyfikacji i specyfiki chorób układu
oddechowego, metod diagnostycznych oceniających funkcje układu oddechowego,
metod leczenia chorych w oddziałach pulmonologicznych w zapewnieniu prawidłowej
opieki pielęgnacyjno-leczniczej wobec pacjentów z oddziałów pulmonologicznych
Efekty kształcenia:
Odniesienie do
Przedmiotowy efekt

Efekty kształcenia

kształcenia

kierunkowych
efektów
kształcenia

EKP_W01.

Zna zasady domowego leczenia respiratorem

EKP_W02.

Charakteryzuje specjalistyczna opiekę nad B.W13.
chorym w przewlekłych schorzeniach układu
oddechowego
Wykorzystuje nowoczesne techniki obrazowania B.U1.

EKP_U01.
EKP_U02.
EKP_U03.
EKP_U04.
EKP_U05.
EKP_K01.
EKP_K02.
EKP_K03.
EKP_K04.
EKP_K05.

Przygotowuje
chorego
do
badań
specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i
zapewnia opiekę po ich wykonaniu
Realizuje proces pielęgnowania pacjenta z
przewlekłymi chorobami układu oddechowego
Prowadzi edukacje zdrowotna i udziela wsparcia
choremu na chorobę nowotworowa jego
opiekunom
nawiązuje współprace i korzysta z pomocy osób
znaczących dla pacjenta
Ponosi odpowiedzialność za udział w
podejmowaniu decyzji zawodowych
Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji
pracy własnej i zespołu
Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
własne i osób znajdujących się pod jego opieka
Przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z
pacjentem i zespołem terapeutycznej
Dba o wizerunek własnego zawodu

B.W12.

B.U2.
B.U9.
B.U15.
B.U22.
B.K1.
B.K3.
B.K5.
B.K6.
B.K7.

Forma zajęć/metody dydaktyczne: FORMA ZAJEC DYDAKTYCZNYCH

Wykład, ćwiczenia, analiza przypadków
Metody weryfikacji efektu kształcenia:
Formułujące: wejściówka, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, bieżąca informacja zwrotna,
ocena aktywności studenta w czasie zajęć, zaliczenie poszczególnych czynności
Podsumowujące: kolokwium, egzamin teoretyczny, obserwacja 3600realizacja zleconego zadania

Nr efektu

Metody weryfikacji efektu kształcenia

kształcenia

formujące

podsumowujące

B.W12.

Kolokwium, egzamin teoretyczny

B.W13.

kolokwium, egzamin teoretyczny

B.U1.

Kolokwium, egzamin teoretyczny

B.U2.

wejściówka, bieżąca informacja Egzamin teoretyczny
zwrotna

B.U9.

Egzamin teoretyczny

B.U22.

Egzamin teoretyczny

B.K1.

obserwacja

pracy

studenta

w

trakcie zajęć

B.K3.

wejściówka,

ocena

aktywności

studenta w czasie zajęć,

B.K5.

obserwacja

pracy

studenta

w

trakcie zajęć

B.K7.

ocena aktywności studenta w
czasie zajęć,

Treści programowe:

Wykłady:
1. Anatomia i fizjologia układu oddechowego i badania diagnostyczne wykonywane w
diagnozowaniu chorób układu oddechowego.
2. Niewydolność oddechowa: ostra niewydolność oddechowa, przewlekła niewydolność
oddechowa.
3. Choroby dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli, POChP, Astma, Mukowiscytoza.4. Zapalenie płuc wywołane przez drobnoustroje.
5. Gruźlica płuc i inne mykobakteriozy.
6. Nowotwory płuc i opłucnej.
Ćwiczenia:
1. Udział pielęgniarki w diagnostyce i opiece chorych ze schorzeniami układu
oddechowego.
2. Udział pielęgniarki w farmakoterapii chorób układu oddechowego.
3. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami zapalnymi układu oddechowego.
4. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z POChP.
5. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z astmą.
6. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z mukowiscydozą.
7. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z gruźlica płuc.
8. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostra niewydolnością oddechowa.
9. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z nowotworem układu oddechowego.
10. Rola edukacyjna pielęgniarki w leczeniu uzależnienia od tytoniu.
11. Udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjenta z chorobą układu oddechowego.

Zajęcia praktyczne:
1. Zapoznanie z topografia oddziału, zadania pielęgniarki w procesie diagnozowania,
leczenia i pielęgnowania chorych w oddziale internistycznym..
2. Problemy pielęgnacyjne chorego z przewlekła obturacyjna choroba płuc( POChP)
3. Dokumentacja procesu pielęgnowania pacjenta leczonego zachowawczo.
4. Zadania pielęgniarki w przygotowaniu pacjentów do specjalistycznych badań
diagnostycznych układu oddechowego, asystowanie w czasie badan i opieka nad
pacjentem po badaniu.
Literatura podstawowa:

1. Szczeklik A (red.): Choroby Wewnętrzne. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2005.
2. Kokot F.: Choroby wewnętrzne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2002.
3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla
studiów medycznych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.
4. Jurkowska G.(red.): Pielęgniarstwo Internistyczne. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2011.
5. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D.: Pielęgniarstwo Internistyczne. Wyd. Lek.
PZWL, Warszawa 2009.
6. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.(red.): Choroby wewnętrzne podręcznik dla
studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:

1. Paprocka-Borowicz M., Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego, Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, 2009
2. Domagała-Kulawik J.: Atlas cytopatologii układu oddechowego, Wyd.Alfa Medica
Press, Bielsko-Biała 2009

