Pielęgniarstwo, stopieńI
TEMATYKA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Rok kształcenia II semestr zimowy i letni
Przedmiot:Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
I Klinika Gastroenterologii Dziecięcej – 60 godz.
Temat zajęć praktycznych

Lp.

1

Dokumentacja i dokumentowanie stanu zdrowia dziecka
w oddziale pediatrycznym.

2

Metody gromadzenia informacji o stanie zdrowia dziecka –
wywiad, obserwacja, analiza dokumentów, pomiar.

3

Ocena stanu odżywienia i odżywiania u dzieci.

4

Farmakoterapia u dzieci. Rodzaje stosowanych leków. Zasady
obliczania dawek u dzieci. Przygotowanie i podawanie leków
różnymi drogami u niemowląt i małych dzieci.

5

Zadania pielęgniarki w zapobieganiu zakażeń szpitalnych
w oddziale pediatrycznym. Zasady postępowania z bielizną,
sprzętem, narzędziami, materiałami opatrunkowymi i innymi.

6

Pielęgnowanie dziecka z chorobami układu pokarmowego.
Udział pielęgniarki w leczeniu żywieniowym dziecka.

7

Pielęgnowanie dziecka z chorobami układu moczowego.

8

Pielęgnowanie dziecka z chorobą układu krążenia.

(*) –

Efekt kształcenia
(symbol i pełne
brzmienie)
C.U2., C.U5., C.U6.,
C.U7., C.U8.,
C.U10, C.U11.,
C.U12., C.U15.,
C.U.20., C.U21.,
C.U23., C.U26.,
C.U27., C.U30.,
C.U33., C.U35.,
C.U46., C.U47.,
C.U52., D.U3.,
D.U7., D.U12.,
D.U16., D.U19.,
D.U25., D.U26.
D.U27., D.U29.,
D.U32., D.K1.,
D.K2., D.K3.,
D.K4.,D.K5.,
D.K6.,
DK7.,
D.K8.,
D.K9.,
D.K10.
(*)

efekty kształcenia zgodnie z rozporządzeniemMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. Nr 631 ze zm.).

Przedmiot:Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej –
60 godz.
Temat zajęć praktycznych

Lp.

Procedura przyjęcia i hospitalizacji dziecka w oddziale.
Prawa i obowiązki dzieci i rodziców w szpitalu.

1
2

Efekt kształcenia
(symbol i pełne
brzmienie)

Procedury, standardy, algorytmy, ogólne zasady
postępowania w pielęgniarstwie pediatryczny.
Zasady komunikowania się z dzieckiem i jego rodzicami.
Reakcje rodziców na hospitalizację dziecka w oddziale. Rola
i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem/noworodkiem
w oddziale.

3

4

Badania
diagnostyczne
u
dzieci.
Zadania
w przygotowaniu dzieci i rodziców do badań.

5

7

Monitorowanie rozwoju dzieci i młodzieży. Pielęgnowanie
dziecka z zaburzeniami rozwoju fizycznego.
Pielęgnowanie dziecka nieprzytomnego. Zasady, procedury
postępowania.
Pielęgnowanie dziecka z cukrzycą.

8

Pielęgnowanie dziecka z chorobami krwi.

6

pielęgniarki

C.U4., C.U7., C.U8.,
C.U10, C.U11.,
C.U.20., C.U21.,
C.U23., C.U26.,
C.U27., C.U30.,
C.U33., C.U35.,
C.U47., C.U49,
C.U51, C.U52.,
D.U1.,, D.U3.,
D.U7, D.U9,
D.U11, D.U12.,
D.U16, D.U25.,
D.U26, D.U27.,
D.U28, D.U29,
D.U32, D.U33,
D.K1., D.K2., D.K3.,
D.K4.,D.K5.,
D.K6.,
DK7.,
D.K8.,
D.K9.,
D.K10.

(*)

(*) –

efekty kształcenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. Nr 631 ze zm.).

Przedmiot:Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Kliniczny Oddział Pediatryczno-Pulmonologiczny – 40 godz.

Temat zajęć praktycznych

Lp.

Model opieki nad matką i dzieckiem w Polsce. Prawne,
organizacyjne i merytoryczne uwarunkowania opieki
pediatrycznej. Organizacja opieki nad dzieckiem chorym.
Oddział dziecięcy – organizacja oddziału.

1

2

Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem w oddziale.

3

Pielęgnowanie
niemowlęcia
w
wybranych
patologicznych okresu noworodkowego/niemowlęcego.

4

Prowadzenie
dokumentacji
pielęgnowania
niemowlęcia/dziecka. Określanie diagnozy pielęgniarskiej,
celów opieki, zasad jej realizacji oraz oceny osiągniętych
celów pielęgnowania niemowlęcia/dziecka.

5

Pielęgnowanie dzieci z chorobami układu oddechowego.
Stosowanie aerozoloterapii i tlenoterapii.

6

Pielęgnowanie dziecka z chorobą alergiczną.

(*) –

stanach

Efekt kształcenia
(symbol i pełne
brzmienie)
C.U5., C.U7.,
C.U8., C.U12.,
C.U.18., C.U31.,
C.U46.,C.U47.,
C.U50, C.U51.,
C.U52.,
D.U1., D.U7,
D.U9,D.U12.,
D.U16, D.U25.,
D.U26, D.U27.,
D.U28, D.U32,
D.U33,
D.K1., D.K2.,
D.K3.,D.K4.,D.K5.,
D.K6., DK7.,
D.K8., D.K9.,
D.K10.
(*)

efekty kształcenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. Nr 631 ze zm.).

