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, psychologia, promocja zdrowia
psychicznego, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

wstępne:
Nazwa

modułu

/

przedmiotu

(przedmiot lub grupa przedmiotów)
Osoby prowadzące:
Forma studiów
liczba godzin/liczba punktów ECTS

Problemy zdrowotne i zawodowe pielęgniarek
Dr n.med. Małgorzata Jolanta Michalewicz
Kod przedmiotu

ECTS:

P-2-K-PZZP

1

studia
stacjonarne
w/ćw

studia
niestacjonarne
w/ćw

liczba punktów

Zajęcia zorganizowane:

20h/0

1

Praca własna studenta:

10

ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział

4x5h

w wykładach
udział
w ćwiczeniach
konsultacje

1x2h

RAZEM:
Bilans nakładu pracy studenta

-

22 h
Samodzielna praca studenta:

przygotowanie

-

do ćwiczeń
przygotowanie
do kolokwiów
przygotowanie
do egzaminu
RAZEM:

5h
5h
10 h

Cele modułu:

1. Kształtowanie holistyczne umiejętności rozpoznawania zagrożeń zawodowych w
środowisku pracy
2. Poznanie podstawowych metod minimalizowania zagrożeń zawodowych
3. Poznanie zakresu i charakteru obciążeń psychicznych i fizycznych wynikających z
charakteru pracy 4. Rozpoznawanie i różnicowanie narażeń zawodowych
Efekty kształcenia:

Odniesienie do
Przedmiotowy efekt

kierunkowych

Efekty kształcenia

kształcenia

efektów
kształcenia

Wiedza
EKP_W01

wyjaśnia pojęcia dotyczące obciążenia A.W18
fizycznego i psychicznego, które wynikają z
warunków środowiska pracy;
Umiejętności

EKP_U01

ocenia zasoby indywidualne w
pielęgniarki (psychoterapeuty);
Kompetencje społeczne

EKP_K01

ponosi odpowiedzialność za udział w B.K1
podejmowaniu decyzji zawodowych;
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo B.K5
własne i osób znajdujących się pod jego
opieką

EKP_K02

pracy A.U25

Forma zajęć/metody dydaktyczne:
wykład, ćwiczenia, dyskusja
Metody weryfikacji efektu kształcenia:
Nr efektu
kształcenia

Metody weryfikacji efektu kształcenia
formujące

EKP_W01

Egzaminy pisemne
ograniczone czasowo

EKP_U01

Obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta

EKP_K01

Ocena pracy studenta w trakcie
zajęć

EKP_K02

podsumowujące

Rozwiązywanie zadań
problemowych

Treści programowe:

1Narażenia zawodowe w pracy pielęgniarek-zarys problemu
2. Patologie środowiska pracy pielęgniarek: agresja, mobbing, molestowanie seksualne
3. Organizacja stanowiska pracy pielęgniarki zgodnie z wymogami ergonomii
4..Odziaływanie czynników niebezpiecznych w środowisku pracy pielęgniarek - wypadki w
pracy pielęgniarki

5. Choroby zawodowe pielęgniarek z uwzględnieniem postępowania profilaktycznego i
orzeczniczego
6.Obciążenia fizyczne w pracy pielęgniarek - bóle kręgosłupa i żylaki kończyn dolnych –
przyczyny
7.Obciązenia psychospołeczne w pracy pielęgniarek
8.Zródła stresu w pracy pielęgniarek – profilaktyka
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