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PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU: 
 

Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową. 
 

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 sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z przetoką jelitową na każdym etapie leczenia, z uwzględnieniem 
nowoczesnych metod diagnostycznych i zabiegów prowadzących do wytworzenia przetoki moczowej i jelitowej, a także zasad jej pielęgnacji  
i zaopatrzenia. 

C02 Branie na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod opieką. 

C03 
Wypracowanie profesjonalnego podejścia do wykonywanych obowiązków zawodowych oraz umiejętności współdziałania w grupie, zgodnie  
z zasadami etyki, przy krytycznej ocenie działań własnych i cudzych, z zachowaniem szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych, 
dbając o wizerunek własnego zawodu. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE: 
 

L.p. Tematyka zajęć 
Opis szczegółowy bloków 

Liczba 
godzin 

PZ_B_08_1 Przygotowanie pacjenta do wyłonienia stomii. 

45 
PZ_B_08_2 Opieka pielęgniarska nad pacjentem z kolostomią. 
PZ_B_08_3 Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ileostomią. 
PZ_B_08_4 Edukacja pacjenta w zakresie prawidłowego użytkowania sprzętu stomijnego. 
PZ_B_08_5 Edukacja pacjenta w zakresie powikłań nieprawidłowego użytkowania sprzętu stomijnego. 

Liczba godzin ogółem 45 
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WYMAGANIA WSTĘPNE:  
Wiedza podstawowa z zakresu anatomii, fizjologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego na poziomie licencjackim dla kierunku pielęgniarstwo.   
Pozytywne zaliczenie zajęć teoretycznych z modułu pielęgniarstwo specjalistyczne - opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką  jelitową na poziomie 
studiów II stopnia. 
 
METODY DYDAKTYCZNE: pokaz, obserwacja, próba pracy. 
 
MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH: Oddział chirurgiczny, oddział onkologiczny, oddział opieki paliatywnej, placówka opieki 
długoterminowej. 
 
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. 
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