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PR O GR A M PR A KT Y K ZAWO DO WY C H  

Op i eka  pa l ia t yw na  
 

Kod     

Kierunek Pielęgniarstwo 

Specjalność  

Profil kształcenia praktyczny 

Semestr VI 

Rodzaj  praktyk  zawodowe 

Opiekun praktyk Dr n. med. Małgorzata Wojciechowska 

Tryb studiów  

(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 
Studia I stopnia stacjonarne 

 

Cele praktyk  

 rozwijanie umiejętności praktycznych w warunkach rzeczywistych 

 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

 

 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA  

SYMBOL EKK 

(odniesienie do 

kierunkowych 

efektów kształcenia) 

 Wiedza  

1 

Zna zasady planowania opieki nad chorym i jego rodziną: 

- w okresie umierania; 

- nad nieuleczalnie chorym w stanie terminalnym oraz jego 

  opiekunami; 

- zaplanuje działania nad pacjentem w stanie terminalnym w celu 

  poprawy jakości życia 

D.W.6 

2 

Charakteryzuje grupy leków stosowane w opiece paliatywnej z 

uwzględnieniem dróg podania, działań niepożądanych i interakcji 

z innymi lekami; podejmie działania zmierzające do rozwiązania 

problemów etyczno-deontologicznych 

D.W.8 

3 

Zna patofizjologię, objawy kliniczne i powikłania chorób 

nowotworowych; scharakteryzuje zasady opieki nad chorym i jego 

rodziną w okresie umierania 

D.W.50 

4 Zna procedurę postępowania z ciałem pacjenta zmarłego. D.W.51 

 Umiejętności  

1 Pielęgnuje pacjenta z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną; D.U.21 

2 

Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, 

zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń 

szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę 

informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki; 

D.U.28 

3 
Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz 

stosuje postępowanie przeciwbólowe; przekazuje informacje  
D.U.29 
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o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego, 

4 

tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania, 

dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian  

i realizowaną opiekę pielęgniarską, efektywnie korzysta ze źródeł 

informacji dotyczących medycyny paliatywnej 

D.U.30 

 Kompetencje społeczne  

1 Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece; D.K.1 

2 
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie 

zadań zawodowych 
D.K.4 

3 Przestrzega praw pacjenta; D.K.5 

4 Przestrzega tajemnicy zawodowej; D.K.8 

5 
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz 

współpracownikami 
D.K.10 

Miejsce odbywania praktyk  

Oddział paliatywny, hospicjum stacjonarne i niestacjonarne 

Weryfikacja efektów kształcenia 

1. Zaliczenie na ocenę praktyk z wpisem do Dzienniczka Umiejętności Pielęgniarskich przez 

opiekuna praktyk 

2. Zaliczenie efektów ksztacenia 

Uwagi 

Liczba godzin – 40 godzin dydaktycznych = 30 godzin zegarowych 

 


