Pielęgniarstwo, stopień I.
TEMATYKA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Przedmiot:Pielęgniarstwo internistyczne.
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Temat zajęć praktycznych

Efekt kształcenia
(symbol i pełne brzmienie)
Zapoznanie się ze specyfiką pracy -oddział D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje
chorób wewnętrznych (topografia oddziału, powierzone obowiązki zawodowe;
regulamin,
obowiązujące
standardy,
procedury, dokumentacja)
Opieka pielęgniarska nad pacjentami ze D.W6-zna zasady planowania opieki nad
schorzeniami
internistycznymi.
Rola chorym w zależności od wieku i stanu zdrowia.
pielęgniarki podczas przyjmowania pacjenta D.U5.-prowadzi
profilaktykę
powikłań
do oddziału.
w przebieg chorób;
D.U32.-dostosowuje interwencie pielęgniarskie
do rodzaju problemów pielęgnacyjnych;
D.K6.-rzetelnie
i
dokładnie
wykonuje
powierzone obowiązki zawodowe;
Udział
pielęgniarki
w
badaniach D.W7.-zna zasady przygotowania, opieki
diagnostycznych wykonywanych w oddziale w trakcie oraz po badaniach i zabiegach
chorób wewnętrznych
diagnostycznych wykonywanych u pacjentów
w różnym wieku i stanie zdrowia;
D.U12.-przygotowuje chorego do badań
diagnostycznych pod względem fizycznym
ipsychicznym;
Zasady i procedury obowiązujące podczas D.U19.-prowadzi
żywienie
enteralne|
stosowania różnych technik żywienia i
parenteralne
dorosłych
i
dzieci
enteralnego
i
parenteralnego z wykorzystaniem różnych technik, w tym
u pacjentów
pompy obrotowo-perystaltycznej;
D.W9.-charakteryzuje techniki i procedury
pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym
wzależności od jego wieku i stanu zdrowia;
Rozpoznawanie czynników ryzyka choroby D.U32.-dostosowuje interwencie pielęgniarskie
niedokrwiennej
serca.
Wskazówki do rodzaju problemów pielęgnacyjnych;
pielęgnacyjne dotyczące eliminacji tych D.W5.-zna
zasady
diagnozowania
czynników.
w pielęgniarstwie internistycznym
Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych D.U5.-prowadzi
profilaktykę
powikłań
pacjentów z przewlekłą niewydolnością w przebieg chorób;
serca.
D.U32.-dostosowuje interwencie pielęgniarskie
do rodzaju problemów pielęgnacyjnych;
D.W5.-zna
zasady
diagnozowania

w pielęgniarstwie internistycznym,
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Problemy
pielęgnacyjne
z chorobą nadciśnieniową.

pacjentów D.W5.zna
zasady
diagnozowania
w pielęgniarstwie internistycznym
D.U5. prowadzi profilaktykę powikłań
w przebieg chorób;
Zasady
prowadzenia
samokontroli D.W10. zna zasady przygotowania chorego do
w cukrzycy.
samoopieki w zależności od jego wieku i
stanuzdrowia;
Zadania pielęgniarki w profilaktyce ostrych D.W3. wyjaśnia etiopatogenezę, objawy
i
przewlekłych
powikłań kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie
w cukrzycy. Przeprowadzenie edukacji i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu
pacjenta z cukrzycą.
pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich
gruczołów),
wątroby,
trzustki,
układu
moczowego (nerek i pęcherza moczowego),
układu kostno-stawowego, mięśni, układu
dokrewnego oraz krwi;
D.W10. zna zasady przygotowania chorego do
samoopieki w zależności od jego wieku i stanu
zdrowia;
D.U22.- prowadzi rozmowę terapeutyczną;
Rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych D.U5.-prowadzi
profilaktykę
powikłań
pacjentów
ze
schorzeniami
układu w przebieg chorób;
pokarmowego (marskość wątroby, choroba D.U32.-dostosowuje interwencie pielęgniarskie
wrzodowa).
do rodzaju problemów pielęgnacyjnych;
D.W5.-zna
zasady
diagnozowania
w pielęgniarstwie internistycznym
Rozpoznawanie
i
rozwiązywanie D.W4.-zna zasady oceny stanu chorego
problemów
pielęgnacyjnych
chorych w zależności od wieku;
z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek.
D.W5.zna
zasady
diagnozowania
w pielęgniarstwie internistycznym
D.U1.-gromadzi
informacje,
formułuje
diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan
opieki,wdraża interwencje pielęgniarskie oraz
dokonuje ewaluacji opieki;
D.U5. prowadzi profilaktykę powikłań
w przebieg chorób;
Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze D.W3.wyjaśnia
etiopatogenezę,
objawy
schorzeniami układu oddechowego (astma kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie
oskrzelowa, zapalenie płuc). Zadania i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu
pielęgniarki w zapobieganiu szpitalnym pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich
zapaleniom płuc
gruczołów),
wątroby,
trzustki,
układu
moczowego (nerek i pęcherza moczowego),
układu kostno-stawowego, mięśni, układu
dokrewnego oraz krwi
D.W4.- zna zasady oceny stanu chorego
w zależności od wieku;
D.U5.-prowadzi
profilaktykę
powikłań
w przebieg chorób;
Planowanie
opieki
nad
pacjentem D.W4.-zna zasady oceny stanu chorego

w zależności od wieku;
D.U1.-gromadzi
informacje,
formułuje
diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan
opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz
dokonuje ewaluacji opieki;
Problemy
pielęgnacyjne
u
pacjenta D.W5.zna
zasady
diagnozowania
z niewydolnością i marskością wątroby.
w pielęgniarstwie internistycznym
D.U5.-prowadzi
profilaktykę
powikłań
w przebieg chorób;
z POCHP.
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