Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek:

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wydział Ogólnomedyczny

Nazwa kierunku:

Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia:
Profil

Drugiego stopnia

Praktyczny

Rok studiów/ Semestr

I rok, I sem

Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii,
Moduły wprowadzające / wymagania
psychologii, farmakologii.

wstępne i dodatkowe

Nazwa modułu (przedmiotu lub
grupa przedmiotów):

Opieka nad chorym psychicznie i jego rodziną

Osoba(y) prowadząca(e):

dr Julia Sawicka

Kod przedmiotu
Forma studiów
P – 2 – P – ONCHPIR
/liczba godzin/liczba punktów ECTS:
studia
stacjonarne
w/ćw.

ECTS: 3

Studia
niestacjonarne

w/ćw.

Liczba
punktów
ECTS

Zajęcia zorganizowane:

15

2

Praca własna studenta:

35

Bilans nakładu pracy studenta

1
Godziny kontaktowe z nauczycielem
Udział w
3x5h
1
wykładach
Praktyki
20
1
zawodowe
Razem
15h
2
Samodzielna praca studenta
35h
Razem

1
1

Cel modułu
1. Teoretyczne pogłębienie wiedzy z zakresu opieki pielęgniarskiej nad chorym z zaburzeniami
psychicznymi i jego rodziną
- omówienie funkcjonowania rodziny chorego z zaburzeniami psychicznymi
- teoretyczne omówienie specyficznej relacji między pielęgniarką a chorym z zaburzeniami
psychicznymi oraz jego rodziną
- teoretyczne przygotowanie studentów do świadczenia profesjonalnej opieki nad chorym z
zaburzeniami psychicznymi
2. Kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do chorego psychicznie i jego rodziny.
3. Kształtowanie właściwej postawy zawodowej

Efekty kształcenia:
Przedmiotowy
efekt kształcenia

Odniesienie do
kierunkowych

efektów
kształcenia

Efekty kształcenia
WIEDZA

BW21
EKP_W01.

charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad przewlekle
chorym psychicznie i jego rodziną, w tym określa zasady pomocy
i wsparcia w ramach świadczeń medyczno- społecznych
oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich
rodzinom (opiekunom) oraz zasady pozyskiwania środków na
rozwój działań w ramach psychiatrii środowiskowej
UMIEJĘTNOŚCI

EKP_U01.

EKP_U02.
EKP_U03.

prowadzi psychoedukację pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
i Ich opiekunów, stosuje elementy psychoterapii dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, a także prowadzi treningi
umiejętności społecznych jako formy rehabilitacji psychiatrycznej;
rozpoznaje sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego
izolacji społecznej
wskazuje możliwości pomocy i wsparcia w ramach świadczeń
medyczno-społecznych oferowanych osobie z zaburzeniami
psychicznymi i jej opiekunom
nawiązuje współpracę i korzysta z pomocy osób znaczących dla
pacjenta

BU19

BU20
BU21

BU22

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EKP_K01.

krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu
szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych

B.K2.

EKP_K02.

rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu

B.K3.

EKP_K03.

dba o wizerunek własnego zawodu

B.K7.

Forma zajęć/metody dydaktyczne:

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

Metody weryfikacji efektu kształcenia
formujące

podsumowujące

BW21

Egzamin teoretyczny

BU19

Egzamin teoretyczny

BU20

Egzamin teoretyczny

BU22

Obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta

B.K2.

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

B.K3.
B.K7.
Treści programowe:

Wykłady – 15 godz.
1.
2.
3.
4.
5.

Rola pielęgniarki w zaburzeniach urojeniowych
Relacje pielęgniarka –pacjent z zaburzeniami psychicznymi
Postępowanie pielęgniarki w stanach nagłych
Piętno choroby psychicznej
Wybrane zagadnienia z psychiatrii sądowej
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