Nazwa

jednostki

prowadzącej

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

kierunek:

Wydział Ogólnomedyczny

Nazwa kierunku:

Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Moduły wprowadzające/wymagania Student zna zagadnienia z zakresu, podstaw pielęgniarstwa, interny i
pielęgniarstwa internistycznego
wstępne:
Nazwa

modułu

/

przedmiotu

(przedmiot lub grupa przedmiotów)

Opieka pielęgnacyjna nad chorymi ze schorzeniami naczyń

Osoby prowadzące:

mgr Mirosława Dziekońska

Forma studiów
liczba godzin/liczba punktów ECTS

Kod przedmiotu

ECTS: 1,5

P-2-P-OPNCSN
studia

studia

liczba punktów

stacjonarne

niestacjonarne

ECTS

w/ćw

w

-

15

1

10

0,25

Zajęcia zorganizowane:
Praca własna studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim
udział

3x5

1

10h

0,25

1x1h (1h)

-

16h

1,25

w wykładach
udział
w zajęciach
praktycznych
konsultacje
RAZEM:

Samodzielna praca studenta:
Bilans nakładu pracy studenta

przygotowanie

3h

do ćwiczeń
przygotowanie

3h

do kolokwiów
przygotowanie

4h

do egzaminu
RAZEM:

10h

0,25

Cele modułu:
•

opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad pacjentami z wybranymi
schorzeniami wymagającymi leczenia specjalistycznego,

•

uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym
zakresie,

•

doskonalenie kształtowania u studentów postaw odpowiedzialności w opiece nad chorym oraz
przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Efekty kształcenia:
Przedmiotowy efekt

Efekty kształcenia

kształcenia

Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia

Wiedza
EKP_W01.
EKP_W02.

EKP_U01.

EKP_U02.
EKP_U03.
EKP_U04.

EKP_K01.
EKP_K02.
EKP_K03.

EKP_K04.

omawia rodzaje, wskazania i użyteczność B.W1.
nowoczesnych technik diagnostycznych;
zna patofizjologię oraz zasady postępowania w B.W6.
leczeniu
najczęściej
występujących
przewlekłych ran: odmrożeń, owrzodzenia
żylnego,
owrzodzenia
niedokrwiennego,
odleżyn,
zespołu
stopy
cukrzycowej,
powikłanej rany urazowej;
Umiejętności
przygotowuje
chorego
do
badań
specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i
zapewnia opiekę po ich wykonaniu;
ocenia i klasyfikuje przewlekłe rany, aplikuje
środki stosowane w miejscowym leczeniu ran;
realizuje proces pielęgnowania pacjenta ze
schorzeniami naczyń;
proponuje działania związane z profilaktyką,
metodami leczenia i pielęgnowania chorego w
przebiegu operacyjnego i nieoperacyjnego
leczenia chorób naczyń;
Kompetencje społeczne
rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji
pracy własnej i zespołu
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
własne i osób znajdujących się pod jego opieką;
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z
pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz w
pracy badawczej;
dba o wizerunek własnego zawodu

B.U2.

B.U5.
B.U12.
B.U13.

B.K3.
B.K5.
B.K6.

B.K7.

Forma zajęć/metody dydaktyczne:
Wykłady
- metody podające: wykład informacyjny, opowiadanie, opis, dyskusja, wykład programowy: z użyciem
podręcznika i komputera
Metody weryfikacji efektu kształcenia:

Nr efektu

Metody weryfikacji efektu kształcenia

kształcenia

formujące

podsumowujące

B.W1.

Egzamin teoretyczny

B.W6.

Egzamin teoretyczny

EKP_U01.

Obserwacja pracy studenta w trakcie
zajęć

EKP_U02.

Obserwacja pracy studenta w trakcie
zajęć

EKP_U03.

Obserwacja pracy studenta w trakcie
zajęć

EKP_U04.

Obserwacja pracy studenta w trakcie
zajęć

B.K3.

Zadania wykonywane indywidualnie

B.K5.

Zadania wykonywane indywidualnie

B.K6.

Zadania wykonywane indywidualnie

B.K7.

Zadania wykonywane indywidualnie

Treści programowe:
Wykłady: 15h
1. Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą niedokrwienną tętnic mózgowych.
2. Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobą niedokrwienną tętnic trzewnych.
3. Opieka pielęgniarska nad chorym z Zespołem Raynauda.
4. Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami naczyń żylnych.
5. Postępowanie pielęgnacyjne z chorym z zatorem płuc i tętnic kończyn.
6. Przygotowanie i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych chorób naczyń.
7. Opracowanie procesów pielęgnowania i próba standaryzacji opieki pielęgniarskiej w schorzeniach naczyń.
Literatura podstawowa:
1. Mark A.Creager, Victor J.Dzau, Choroby naczyń, Wyd.Czelej, 2008
2. Szwczyk M., Jawienia A.: Pielęgniarstow angiologiczne. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań
2010
3. Kokot F., Januszewicz W.: Interna t.1-3, Wyd. PZWL 2009,
4. Walewska E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, PZWL 2010.
5. Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Krajewska-Kułak E., Wrońska I.: Repetytorium z pielęgniarstwa.
Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2014.
Literatura uzupełniająca:
1. Kózka M. (red.), Pielęgniarstwo. Opieka nad pacjentami z nadciśnieniem i chorobami naczyń. Opieka
nad pacjentami z chorobami dróg moczowych i nerek. Opieka nad pacjentami z chorobami
nowotworowymi, t. I, II, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

2.

Ścisło L., Patofizjologiczne zmiany w schorzeniach układu naczyniowego-odwodowego. Opisy
przypadków i modele pielęgnowania pacjentów ze schorzeniami układu żylnego i tętniczego, w: Kózka
M., Płaszewska-Żywko L., Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

3. Kłosiewicz-Latoszek L., Grzybek A., Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia,
"Terapia" nr. 7/1999.
4. Trojnar M., Prystupa A., Diagnostyka choroby wieńcowej w praktyce lekarza rodzinnego, "Terapia" nr.
1/2005.

