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PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU: 
 

Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą. 
 

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 podejmowania edukacji pacjentów i ich rodzin w cukrzycy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na insulinoterapię, pompy 

insulinowe, samokontrolę pacjenta oraz stosowanie przez niego odpowiedniego trybu życia (dieta, wysiłek fizyczny). 

C02 Wypracowanie umiejętności kompleksowej opieki nad chorym na różnym etapie leczenia – z uwzględnieniem czynników, które wpływają na 
sytuację chorego (powikłania, m.in. hipoglikemia, kwasica ketonowa). 

C03 Nabycie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych, zgodnych z zasadami etyki zawodowej, decyzji, krytycznej oceny działań własnych  
i cudzych przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych, dbając o wizerunek i rozwój zawodu pielęgniarki. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE: 

L.p. Tematyka zajęć 
Opis szczegółowy bloków 

Liczba 
godzin 

PZ_B_07_1 Organizacja opieki szpitalnej i pozaszpitalnej wobec pacjenta  cukrzycą i zespołem metabolicznym. 

45 

PZ_B_07_2 Przygotowanie i udział pielęgniarki w badaniach diagnostycznych pacjentów z cukrzycą i zespołem metabolicznym – 
podstawowe cele i zasady. 

PZ_B_07_3 Programy samokontroli i samoopieki dla pacjentów z cukrzycą i zespołem metabolicznym. 

PZ_B_07_4 Indywidualne programy pielęgnowania w cukrzycy i zespole metabolicznym. Studium przypadku - modelowa opieka 
pielęgniarska wobec wybranego pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, udokumentowana w procesie pielęgnowania. 

PZ_B_07_5 Metody oceny stanu pacjenta, jakości życia chorego; ocena jakości opieki pielęgniarskiej. 
Liczba godzin ogółem 45 
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WYMAGANIA WSTĘPNE:  
Posiada wiedzę z podstaw pielęgniarstwa, chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego, pedagogiki, promocji zdrowia na poziomie licencjackim.   
Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne - opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą na poziomie studiów II 
stopnia. 
 
METODY DYDAKTYCZNE: pokaz, obserwacja, próba pracy. 
 
MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH: Poradnia diabetologiczna, oddział chorób wewnętrznych, oddział endokrynologiczny, oddział 
chirurgiczny. 
 
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 mogą być realizowane do końca czwartego semestru. 
 
WYKAZ LITERATURY: 
1. LITERATURA PODSTAWOWA: 

• Szewczyk A. (red.): Pielęgniarstwo diabetologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013. 
• Karnafel W. (red.): Praktyczna opieka diabetologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013. 
• Tatoń J., Czech A.: Podręcznik samokontroli cukrzycy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 
• Uchmanowicz I., Kubera Jaroszewicz K : Edukacja diabetologiczna. Standard opieki pielęgnacyjnej chorego na cukrzycę. Wyd. CONTINUO, Wrocław 

2012 . 
 
2. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

• Jarosz M., Dzieniszewski J.: Cukrzyca. Zapobieganie i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015 
• Brzostek T., Cegła B., Darewicz B.: Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015. 
• Tatoń J., Czech A.: Cukrzyca. Podręcznik diagnostyki i terapii. Elamed, Katowice 2009. 
• Wybrane artykuły z czasopism "Diabetologia Kliniczna" (dawniej "Diabetologia Praktyczna") oraz "Diabetologia po Dyplomie". 

 


