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PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU: 
 

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego. 
 

Obszar kształcenia: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 
Wydział Pielęgniarstwa 
Kierunek studiów: Pielęgniarstwo  
Forma studiów: stacjonarna, niestacjonarna 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
 
CELE KSZTAŁCENIA: 
 

Symbol Opis 
C01 Nabycie umiejętności planowania i realizowania kompleksowej opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie (oraz umiejętności 

przygotowania i obsługi wykorzystywanego przy tym sprzętu medycznego). 
C02 Nabycie umiejętności oceny prawidłowości prowadzenia wentylacji, rozpoznawania objawów świadczących o zagrożeniu życia. 

C03 Nabycie umiejętności przygotowania planu opieki nad pacjentem z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, analizy poprawności  
i jakości jego realizacji, a także przygotowania – jako integralnej części planu opieki – działań edukacyjnych pacjenta oraz jego rodziny. 

C04 Branie na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod opieką. 
C05 Wypracowanie profesjonalnego podejścia do wykonywanych obowiązków zawodowych oraz umiejętności współdziałania w grupie. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE: 
 

L.p. Tematyka zajęć 
Opis szczegółowy bloków 

Liczba 
godzin 

PZ_B_06_1 Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym wentylowanym mechanicznie. 

35 
PZ_B_06_2 Sprzęt podstawowy i dodatkowy do prowadzenia wspomagania wentylacji w aspekcie edukacji rodziny (koncentratory 

tlenowe, sprężarki, maski, rury, filtry, nawilżacze cieplne). 

PZ_B_06_3 Profilaktyka powikłań wynikających ze wspomagania oddechu i wentylacją mechaniczną. Rola zespołu terapeutycznego 
oraz rodziny (a także osób znaczących dla pacjenta) w profilaktyce powikłań układu oddechowego. 

PZ_B_06_4 Problemy pielęgnacyjne pacjenta chorego na wybrane przewlekłe choroby płuc. 
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L.p. Tematyka zajęć 
Opis szczegółowy bloków 

Liczba 
godzin 

PZ_B_06_5 Udział w procedurach pielęgnacyjnych i fizykoterapeutycznych w opiece nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością 
oddechową. 

Liczba godzin ogółem 35 
 
WYMAGANIA WSTĘPNE:  
Wiedza podstawowa z zakresu fizjologii, patologii, biochemii, podstaw pielęgniarstwa chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego na poziomie 
licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.   
Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne - opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego na 
poziomie studiów II stopnia. 
 
METODY DYDAKTYCZNE: pokaz, obserwacja, próba pracy. 
 
MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH: Oddział pulmonologiczny, oddział chorób wewnętrznych, placówka opieki długoterminowej, oddział 
opieki paliatywnej. 
 
METODY OCENY: 
1. Warunki zaliczenia PZ (zal.): 

 pełne uczestnictwo w praktykach zawodowych (100%); 
 osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych modułowych efektów kształcenia potwierdzonych przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu                         

w karcie monitorowania modułowych efektów kształcenia w ramach praktyk zawodowych; 
 przedłożenie przez studenta zatwierdzonego procesu pielęgnowania pacjenta. 

2. Praktyki zawodowe zaliczane są na „zal.” przez Kierownika Zakładu Praktyk Zawodowych Uczelni lub upoważnioną przez niego osobę. 
3. Praktyki zawodowe są realizowane do końca drugiego semestru. 
 
WYKAZ LITERATURY: 
1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

 Weinberger S.E., Cockrill B.A. Mandel J. (red. wydania polskiego W. Pierzchała): Choroby płuc. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
 Płusa T.: Choroby układu oddechowego. Termedia, 2014. 
 Marino P. (red. wydania polskiego A. Kubler): Intensywna terapia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009. 
 Wołowicka I., Dyk I. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 
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