Nazwa jednostki prowadzącej

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

kierunek:

Wydział Ogólnomedyczny

Nazwa kierunku:

Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia:

Drugiego stopnia

Profil kształcenia:

Praktyczny

Moduły wprowadzające/wymagania

Wiedza, umiejętności zakresu
anatomii i fizjologii

wstępne:
Nazwa modułu / przedmiotu
(przedmiot lub grupa przedmiotów)

Opieka pielęgniarska nad chorym z chorobami
krwi

Osoby prowadzące:
Forma studiów
liczba godzin/liczba punktów ECTS

Mgr Anna Kasperuk
Kod przedmiotu*

ECTS:

P-2-K-OPCHK

2,5

studia
stacjonarne
w/ćw
Zajęcia zorganizowane:

studia
niestacjonarne
w/sem.

liczba punktów

10h/10h

1

ECTS

10 h

Praca własna studenta:

Prakt. Zawod.

0,5

30h

1

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

3x5h

0,5

3x 5 h

0,5

2x5h

0,5

1x2h

-

32 h

1,5

w

praktykach
zawodowych
konsultacje
Bilans nakładu pracy studenta
RAZEM:

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

10 h

10 h

1

10 h
30 h

1

Cele modułu:
• Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad opieki pielęgniarskiej nad chorym z
chorobami krwi.
Efekty kształcenia:
Odniesienie do
Przedmiotowy efekt

kierunkowych

Efekty kształcenia

kształcenia

efektów
kształcenia

Wiedza

EKP_W01.
EKP_W02.
EKP_W03.

omawia rodzaje, wskazania i użyteczność B.W1
nowoczesnych technik diagnostycznych;
charakteryzuje
profesjonalną
opiekę B.W18.
pielęgniarską nad chorym z chorobami krwi;
zna procedury przeszczepu szpiku kostnego

B.W20.

Umiejętności

EKP_U01.
EKP_U02.

EKP_K01.
EKP_K02.

prowadzi edukację zdrowotną pacjenta z
chorobami krwi i jego rodziny;
współuczestniczy w procedurze przeszczepu
szpiku kostnego;
Kompetencje społeczne

B.U17.
B.U18.

ponosi odpowiedzialność za udział w B.K1.
podejmowaniu decyzji zawodowych;
przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji B.K6
z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz
w pracy badawczej;

Forma zajęć/metody dydaktyczne:

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

Metody weryfikacji efektu kształcenia
formujące

podsumowujące

B.W1.

Egzamin teoretyczny

B.W18.

Egzamin teoretyczny

B.W20.

Egzamin teoretyczny

B.U17.

Egzamin teoretyczny

B.U18.

B.K1.

Obserwacje i ocena
umiejętności praktycznych
studenta
Zadania wykonane
indywidualnie

Zadania wykonane
indywidualnie

B.K6
Treści programowe:

Wykłady – 10 godz.
1. Pielęgnowanie chorych z chorobami rozrostowymi układu białokrwinkowego
2. Pielęgnowanie chorych z ziarnicą złośliwą oraz chłoniakami nieziarniczymi
3. Pielęgnowanie pacjentów z niedokrwistością
4. Pielęgnowanie pacjentów z nadkrwistością
Seminaria – 10 godz.
1. Pielęgnowanie pacjentów ze skazami krwotocznymi
2. Edukacja pacjentów ze schorzeniami układu krwiotwórczego.

Tematyka zajęć praktycznych: Procedury przeszczepu szpiku kostnego. Wskazówki
edukacyjne dla chorych po przeszczepie szpiku kostnego..
Zadania do samodzielnej pracy studenta: Samodzielne studiowanie literatury z tematu
podanego przez nauczyciela zgodnie z efektami kształcenia.
Literatura podstawowa:
1. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D (red.), Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla
studiów medycznych, PZWL, Warszawa 2009.
2. Daniluk J., Jurgowska G. (red).: Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa,
Czelej, Lublin 2005.

3. Jędrzejczak W. W., Podolak-Dawidziak M., Standardy w hematologii, Volumed i Polskie
Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Wrocław 2001.
Literatura uzupełniająca:

1. Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.(red.): Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów
pielęgniarstwa i położnictwa. PZWL, Warszawa 2004.
2. Moszyńska A., Robak T. (red.), Podstawy hematologii, Czelej, Lublin 2003.
3. Indyga J., Skazy krwotoczne, PZWL, Warszawa 2006.
4. Sułek K., Wąsak-Szulkowska E, Hematologia w praktyce, PZWL, Warszawa 2007.

