Nazwa

jednostki

prowadzącej

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

kierunek:

Wydział Ogólnomedyczny

Nazwa kierunku:

Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Profil kształcenia:

praktyczny

Moduły wprowadzające/wymagania Efekty

kształcenia z przedmiotów podstawy
pielęgniarstwa
oraz interny i pielęgniarstwa
wstępne:
internistycznego - studia I stopnia
Nazwa modułu / przedmiotu
Opieka pielęgnacyjna nad chorym z przetoką
jelitową
(przedmiot lub grupa przedmiotów)
Osoby prowadzące:
Forma studiów
liczba godzin/liczba punktów ECTS

mgr Mirosława Dziekońska
ECTS:

Kod przedmiotu*
P-2-K-OPPJ

1,5

studia
stacjonarne
w/ćw

studia
niestacjonarne
w

liczba punktów

Zajęcia zorganizowane:

15h

1

Praca własna studenta:

10 h

0,5

ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział
w wykładach

3x5h

0,7

10

0,3

1x1h

-

42 h

1

udział
w zajęciach
praktycznych
konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta

RAZEM:

Samodzielna praca studenta:
przygotowanie
do ćwiczeń
przygotowanie
do kolokwiów
przygotowanie
do egzaminu
RAZEM:

2h
2h

0,5

6h
10 h

0,5

Cele modułu:

Wiedza - student posiada wiedzę w zakresie:





Istoty i rodzajów stomii
Specyfiki leczenia chorych z przetoką jelitową
Jakości życia pacjentów z przetoką jelitową
Zasad opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów ze stomią jelitową w okresie
okołooperacyjnym
Umiejętności - student jest przygotowany do:
 Świadczenia holistycznej opieki pielęgnacyjno-leczniczej wobec pacjentów z przetoką
jelitową
 Sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem ze stomią jelitową w okresie
okołooperacyjnym
 Współpracy z zespołem medycznym w celu zapewnienia lepszej jakości życia pacjenta
 Komunikacji z pacjentem i jego rodziną, przekazując informacje o możliwych
następstwach procesu chorobowego oraz zasad samoopieki pielęgnacyjnej
 Kontroli parametrów życiowych pacjenta z przetoką jelitową
Kompetencje społeczne - kształtowanie postawy studenta do:





Kontynuowania samokształcenia z zakresu pielęgniarstwa pacjentów ze stomią jelitową
Wykazywania empatii wobec pacjentów z przetoką jelitową
Wykazywania otwartego podejścia do potrzeb pacjenta hospitalizowanego
Transferu wiedzy i nabytych umiejętności wynikających z doświadczenia zawodowego
wśród pracowników służby zdrowia poprzez aktywny udział w naradach i konferencjach
medycznych
 Kierowania się wyłącznym dobrem pacjenta w czasie pracy zawodowej
Efekty kształcenia:
Odniesienie do
Przedmiotowy efekt

Efekty kształcenia

kształcenia

kierunkowych
efektów
kształcenia

Wiedza

EKP_W01.

charakteryzuje profesjonalną opiekę
pielęgniarską nad chorym z przetoką
jelitową;
Umiejętności

B.W16.

EKP_U01.

uczy pacjentów z przetoką jelitową
profilaktyki powikłań oraz doboru rodzaju
sprzętu stomijnego;

B.U11.

Kompetencje społeczne

EKP_K01.
EKP_K02.

ponosi odpowiedzialność za udział w
podejmowaniu decyzji zawodowych;
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
własne i osób znajdujących się pod jego
opieką;

Forma zajęć/metody dydaktyczne:

B.K1.
B.K5

Wykłady - metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie;
Seminaria - metody aktywizujące: metoda problemowa problemowa.
Metody weryfikacji efektu kształcenia:
Nr efektu
kształcenia

Metody weryfikacji efektu kształcenia
formujące

B.W16.
B.U11.

B.K1.
B.K5

podsumowujące

Zaliczenie teoretyczne
Obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta
Ocena zaangażowania w
dyskusji
Obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta

Treści programowe:

Wykłady – 15 godz.
1. Rodzaje i wskazania do wykonania chirurgicznych przetok jelitowych
2. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową w okresie okołooperacyjnym
3. Fizyczne i psychiczne przygotowanie pacjenta do operacji.
4. Obieg dokumentacji dotyczącej pacjenta w okresie przed- i pooperacyjnym
5. Opieka pooperacyjna: utrzymywanie homeostazy organizmu pacjenta, wczesne
rozpoznawanie i leczenie stanów zagrażających życiu pacjenta, zapewnienie skutecznej
analgezji pozabiegowej, wczesne rozpoznawanie i leczenie ostrych powikłań
pooperacyjnych.
6. Obserwacja chorego, kontrola parametrów i ich dokumentowanie w karcie chorobowej;
kontrola stanu świadomości, pomiar ciśnienia i tętna, kontrola częstości oddechu, ocena
zabarwienia skóry i błon śluzowych, kontrola diurezy, pomiar temperatury ciała, częsta
kontrola stomii.
7. Walka z bólem pooperacyjnym, zapewnienie przyjaznej atmosfery – istotnymi
czynnikami okresu pooperacyjnego.
8. Wygodne i bezpieczne ułożenie chorego.
9. Wczesna aktywizacja pacjenta (pomoc w zmianie pozycji ciała, sadzanie, prowadzenie
ćwiczeń oddechowych z oklepywaniem klatki piersiowej.
10. Profilaktyka powikłań dotyczących stomii oraz zasady doboru sprzętu stomijnego u
pacjentów z przetoką jelitową
11. Jakość życia pacjenta ze stomią jelitową.
12. Wpływ obecności przetoki jelitowej u pacjenta na wypełnianie roli rodzinnej,
zawodowej i społecznej.
Literatura podstawowa:

1. Bielecki K., Dziki A., Szczepkowski M. i wsp.: Stomia – Poradnik dla pacjentów,
pielęgniarek i lekarzy. POL – ILKO, Poznań 1993.
2. Walewska E.(red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2006.
3. Cwajda J., Szewczyk M. T., Cierzniakowska K.: Postępowanie pielęgniarskie wobec
chorego po zabiegu operacyjnym wyłonienia stomii jelitowej (w) Szewczyk M. T.,
Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii, Wyd. Medyczne BORGIS, 2006.
Literatura uzupełniająca:

1. Ciuruś M.: Przygotowanie pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego, (w) Ciuruś
M.: Pielęgniarstwo operacyjne, Wyd. „Makmed”, Lublin, 2007

2. Noszczyk W. (red.); Chirurgia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

