Nazwa

jednostki

prowadzącej

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

kierunek:

Wydział Ogólnomedyczny

Nazwa kierunku:

Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Moduły wprowadzające/wymagania Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii,
patologii, farmakologii, psychologii, higieny i
wstępne:
epidemiologii, podstaw pielęgniarstwa, chirurgii ogólnej.
Nazwa

modułu

/

przedmiotu

Pielęgniarstwo w chirurgii specjalistycznej

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

Dr n med. Regina Sierżantowicz
Kod przedmiotu*

ECTS:

P-2-K-PCS

2

studia
stacjonarne
w/ćw

studia
niestacjonarne
w

liczba punktów

Zajęcia zorganizowane:

20h

1

Praca własna studenta:

40 h

1

ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
udział
w wykładach
udział
w seminariach
konsultacje

RAZEM:
Bilans nakładu pracy studenta

4x5h

1

-

-

1x2h

-

22 h

1

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

5h
5h

1

10 h
20 h

1

Cele modułu:
1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi opieki okołooperacyjnej w chirurgii
specjalistycznej.
2. Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących
 rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych chirurgicznie z
ranami urazowymi, odmrożeniem i oparzeniem
 planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentami ze specjalistycznym
problemem chirurgicznym
 oceny podjętych działań pielęgniarskich
 profilaktyki powikłań po zabiegach operacyjnych
 przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych oraz badań diagnostycznych
 edukacji pacjenta w wybranych jednostkach chorobowych leczonych chirurgicznie i
 metod zapobiegania izolacji społecznej pacjentów ze specyficznym problemem
 komunikowania się z pacjentem i jego rodziną
 kształtowania odpowiedzialności zawodowej.
Efekty kształcenia:
Odniesienie do
Przedmiotowy efekt
kształcenia

Efekty kształcenia

kierunkowych
efektów
kształcenia

Wiedza
EKP_W01.

EKP_W02.

EKP_W03.

EKP_W04.

EKP_U01.
EKP_U02.
EKP_U03.

zna patofizjologię oraz zasady postępowania w
leczeniu
najczęściej
występujących
przewlekłych ran: odmrożeń, owrzodzenia
żylnego,
owrzodzenia
niedokrwiennego,
odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej, powikłanej
rany urazowej;
różnicuje
metody
nieoperacyjnego
i
operacyjnego leczenia przewlekłych ran, w tym
wyjaśnia rolę hiperbarii tlenowej oraz terapii
podciśnieniowej w tym procesie
zna strefy histopatologiczne urazu termicznego,
kwalifikację ran oparzeniowych, składowe
leczenia ciężkiego oparzenia oraz zasady
profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej
rany oparzeniowej
charakteryzuje rodzaje pourazowych ubytków
tkankowych oraz stosowanych zabiegów z
dziedziny chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej
Umiejętności

B.W6.

B.W7.

B.W8.

B.W9.

przygotowuje
chorego
do
badań B.U2.
specjalistycznych, rozpoznaje powikłania i
zapewnia opiekę po ich wykonaniu;
ocenia i klasyfikuje przewlekłe rany, aplikuje B.U5.
środki stosowane w miejscowym leczeniu ran;
stosuje wysokospecjalistyczne interwencje w B.U7.
opiece nad chorym z rozległym i głębokim
oparzeniem;
Kompetencje społeczne

ponosi odpowiedzialność za udział w B.K1.
podejmowaniu decyzji zawodowych;
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo B.K5.
EKP_K02.
własne i osób znajdujących się pod jego opieką;
Forma zajęć/metody dydaktyczne:

EKP_K01.

Wykłady - metody podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie lub wyjaśnienie;
Metody weryfikacji efektu kształcenia:
Nr efektu

Metody weryfikacji efektu kształcenia

kształcenia

formujące

podsumowujące

A.W6.

Egzamin teoretyczny

A.W7.

Egzamin teoretyczny

A.W8.

Egzamin teoretyczny

A.W9.

Egzamin teoretyczny

A.U2.
A.U5.
A.U7.

B.K1.
B.K6

Ocena zaangażowania w
dyskusji
Raporty grupowe
Obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta
Zadania wykonane
indywidualnie
Zadania wykonane
indywidualnie

Treści programowe:

Wykłady – 20 godz.
1. Patofizjologia i zasady postępowania w leczeniu chirurgicznym ran urazowych
(oparzenia, odmrożenia, powikłana rana urazowa).
2. Patofizjologia urazu termicznego, kwalifikację ran oparzeniowych, składowe leczenia
ciężkiego oparzenia oraz zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia zakażonej
rany oparzeniowej.
3. Rodzaje pourazowych ubytków tkankowych oraz stosowanych zabiegów z dziedziny
chirurgii rekonstrukcyjno-plastycznej.
4. Chirurgia bariatryczna jako specjalistyczny problem chirurgiczny.
5. Rozpoznanie sytuacji życiowej pacjenta z wirusem HIV w celu zapobiegania jego
izolacji społecznej.
6. Proces pielęgnowania pacjenta z trudno gojącą się raną.
7. Właściwości opatrunków nowej generacji w leczeniu trudno gojących się ran.
8. Nowoczesne metody w profilaktyce i leczeniu ran.
9. Zabiegi rekonstrukcyjne wykonywane w chirurgii – rola pielęgniarki w opiece nad
pacjentem po zabiegach rekonstrukcyjnych.
10. Kryteria kwalifikacji pacjentów do chirurgicznego leczenia z powodu otyłości do
zabiegów LAGB, SG, RYGB.

SAMOKSZTAŁCENIE- 20 godz.

1. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej z zakresu w/w chorób
leczonych chirurgicznie z uwzględnieniem edukacji i zaleceń do opieki domowej.
2. Przygotowanie materiałów (gazetka, artykuły, broszury, program edukacyjny) do
edukacji z zakresu wybranych chorób leczonych chirurgicznie.
Literatura podstawowa:
1. Noszczyk W.: Chirurgia I, II tom. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
2. Jawień A., Szewczyk M.T.: Kliniczne i pielęgnacyjne aspekty opieki nad chorym z
owrzodzeniem żylnym.Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2008.
3. Tatoń J., Bernas M.: Otyłość. Zespół metaboliczny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2007.
4. Fibak J.(red.): Chirurgia. Podręcznik dla studentów. PZWL, Warszawa 2005.
5. Rowiński W., Dziak A. (red).: Chirurgia dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca:
1. Klimczyk A., Niechwiadowicz-Czapka T.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa
chirurgicznego. Wyd. Continuo, Wrocław 2008.
2. Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
3. Szewczyk M.T., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wydawnictwo Medyczne Borgis,
Warszawa 2008.
4. Potocki J. L.: Pielęgnowanie w oparzeniach. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2006.
5. Szewczyk M.T., Ślusarz R.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Wydawnictwo Medyczne Borgis,
Warszawa 2008.

