Pielęgniarstwo, stopień I
TEMATYKA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Przedmiot:Pielęgniarstwo Chirurgiczne
ZP – 120 GODZ ODDZIAŁ CHIRURGII OGOLNEJ / ONKOLOGICZNEJ
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Temat zajęć praktycznych
Zapoznanie się ze specyfiką oddziału
chirurgicznego, ze stanem zdrowia
chorych hospitalizowanych w
oddziale oraz zadaniami członków
zespołu terapeutycznego
sprawującego opiekę nad chorym.
Zapoznanie się z obowiązującymi
w oddziale procedurami i
standardami opieki pielęgniarskiej.

Przyjęcie pacjenta na oddział
chirurgiczny w trybie planowym
i pilnym. Zgromadzenie niezbędnych
informacji oraz bieżąca ocena stanu
bio-psycho-społecznego pacjenta,
stanowiące podłoże do planowania
opieki pielęgniarskiej.

Efekt kształcenia
(symbol i pełne brzmienie)
pełne brzmienie
symbol
Rzetelnie i dokładnie wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe.
Krytycznie analizuje i ocenia
własne postępowanie
(punktualność, estetyka ubioru,
stosunek do popełnionych błędów)
Gromadzi informacje, formułuje
diagnozę pielęgniarską, ustala
cele i plan opieki, wdraża
interwencje pielęgniarskie
oraz dokonuje ewaluacji
opieki.
Pobiera materiał do badań
diagnostycznych.
Szanuje godność i autonomię osób
powierzonych opiece.

D.K6

EK_52

D.U1

D.U9
D.K1
D.K7

3

Udział w przygotowaniu pacjenta do
specjalistycznych badań i zabiegów
diagnostycznych w oddziale
chirurgicznym, obserwacja lub
asystowanie w trakcie ich
wykonywania oraz opieka nad chorym
po przeprowadzonych badaniach.

Przestrzega tajemnicy zawodowej.
Wykazuje odpowiedzialność
moralną za człowieka
wykonywanie zadań
zawodowych.
Prowadzi rozmowę terapeutyczną.
Ocenia stan ogólny pacjenta w
kierunku powikłań po
specjalistycznych badaniach
diagnostycznych i powikłań
pooperacyjnych.

D.K4

D.U22
D.U10

4

5

6

7

8

Udział w przygotowaniu pacjenta do
zabiegu operacyjnego z
uwzględnieniem jednostki
chorobowej, stanu pacjenta, trybu
zabiegu oraz rodzaju znieczulenia.
Sprawowanie całościowej opieki
pielęgniarskiej nad pacjentem w
poszczególnych dobach po zabiegu
operacyjnym, poprzez realizowanie
poszczególnych etapów procesu
pielęgnowania. Realizacja cyklu
działań pielęgniarskich zgodnie z
obowiązującymi zasadami, z
uwzględnieniem rodzaju wykonanego
zabiegu, przebiegu okresu
śródoperacyjnego oraz aktualnego
stanu pacjenta. Dokumentowanie
podjętych interwencji.
Pielęgnowanie pacjenta z raną
pooperacyjną; ocena stanu rany oraz
funkcjonalności zastosowanego
drenażu miejsca operowanego,
zaopatrzenie rany adekwatne do
bieżącej oceny.
Ocena stopnia ryzyka wystąpienia
powikłań pooperacyjnych na
podstawie zgromadzonej wiedzy
(analiza dokumentacji), jak również
bieżącej oceny stanu zdrowia
podopiecznego oraz zaplanowanie i
podjęcie adekwatnych interwencji
pielęgniarskich mających na celu
zapobieganie lub zminimalizowanie
następstw występujących powikłań.
Ocena stanu odżywienia oraz udział w
leczeniu żywieniowym pacjentów w
okresie okołooperacyjnym, z
uwzględnieniem rodzaju schorzenia
oraz stanu odżywienia. Przygotowanie
oraz monitorowanie podaży
preparatów w żywieniu dojelitowym
(dożołądkowo, dojelitowo) – technika
podaży, rodzaj odżywki, stężenie
odżywki, szybkość podawania, ocena
stopnia tolerancji przez pacjenta,
profilaktyka powikłań.

Przygotowuje pacjenta pod względem
fizycznym i psychicznym do
drobnych chirurgicznych interwencji
ambulatoryjnych i zabiegów
operacyjnych
Przestrzega praw pacjenta.
Gromadzi informacje, formułuje
diagnozę pielęgniarską, ustala
cele i plan opieki, wdraża
interwencje pielęgniarskie
oraz dokonuje ewaluacji
opieki.
Prowadzi, dokumentuje i ocenia
bilans płynów pacjenta w
okresie okołooperacyjnym.

EK_41

D.K5
D.U1

D.U25

Dostosowuje interwencje
pielęgniarskie do rodzaju
problemów pielęgniarskich.

D.U32

Doraźnie tamuje krwawienia i
krwotoki.
Dokonuje oceny stanu miejsca
operowanego, w tym rany
pooperacyjnej oraz
funkcjonalności
zastosowanego drenażu
miejsca operowanego.

D.U23

Dostosowuje interwencje
pielęgniarskie do rodzaju
problemów pielęgniarskich.
Systematycznie wzbogaca wiedzę
zawodową i kształtuje
umiejętności, dążąc do
profesjonalizmu.
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D.U32

D.K2

Prowadzi żywienie enteralne i
parenteralne dorosłych
z wykorzystaniem różnych
technik, w tym pompy
obrotowo – perystaltycznej.

D.U19

Rozpoznaje powikłania leczenia
farmakologicznego,
dietetycznego,
rehabilitacyjnego i leczniczopielęgnacyjnego.

D.U20

Współdziała w ramach zespołu
interdyscyplinarnego
w rozwiązywaniu dylematów
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Przygotowanie oraz monitorowanie
podaży preparatów w żywieniu
pozajelitowym (czas toczenia,
obserwacja stanu pacjenta, ocena
dostępu naczyniowego, profilaktyka
powikłań (wkłucie obwodowe,
centralne).
Podejmowanie działań w zakresie
oceny oraz minimalizowania u
pacjenta bólu pooperacyjnego w
poszczególnych dobach po zabiegu
operacyjnym. Udział pielęgniarki w
farmakoterapii p/bólowej (leki
stosowane w oddziale),
podejmowanie działań
niefarmakologicznych, mających na
celu uśmierzanie bólu.
Opieka nad pacjentem z wyłonioną
stomią jelitową, ocena stopnia jej
funkcjonalności i żywotności.
Przygotowanie pacjenta i jego rodziny
do samo-opieki i samo-pielęgnacji z
wyłonioną stomią jelitową.

Usprawnianie ruchowe pacjenta
będącego w okresie
okołooperacyjnym,
z uwzględnieniem jego wydolności i
funkcjonalności oraz jednostki
chorobowej i rodzaju wykonanego
zabiegu operacyjnego.

etycznych z zachowaniem
zasad kodeksu etyki
zawodowej.
Prowadzi żywienie enteralne
i parenteralne dorosłych
z wykorzystaniem różnych
technik, w tym pompy
obrotowo – perystaltycznej.
Rozpoznaje powikłania leczenia
farmakologicznego,
dietetycznego,
rehabilitacyjnego i leczniczopielęgnacyjnego.
Ocenia poziom bólu, reakcje
chorego na ból i nasilenie bólu
oraz stosuje postepowanie
przeciwbólowe.
Przygotowuje i podaje leki
rożnymi drogami
samodzielnie i na zlecenie
lekarza.
Przejawia empatię w relacji z
pacjentem i jego rodziną oraz
współpracownikami.
Pielęgnuje pacjenta z przetoką
jelitową (ocenia stopień jej
funkcjonalności i żywotności).
Przestrzega wartości, powinności i
sprawności moralnych
w opiece.

Prowadzi rehabilitacje
przyłóżkową i usprawnianie
ruchowe pacjenta oraz
aktywizację z wykorzystaniem
elementów terapii zajęciowej.
Jest otwarty na rozwój
podmiotowości własnej i
pacjenta.

D.U19

D.U20

D.U29

D.U33

D.K10

D.U21

D.K3

D.U24

D.K9

