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rok akademicki 2020/2021 - cykl kształcenia 2019-2022
Nazwa
modułu/przedmiotu: Podstawy pielęgniarstwa Kod modułu DT.1.044

Wydział: WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Kierunek studiów: DIETETYKA

Specjalności:

Poziom studiów: I (licencjackie) ■ II (magisterskie) III (jednolite magisterskie) i (doktoranckie)

Forma studiów: stacjonarne ■ niestacjonarne

Rok studiów: i U* III IV V VI Semestr
studiów:

1 2 3 4i
10 11 12

5 6

Typ mod ułu/przedmiotu: obowiązkowy ■ fakultatywny

Język wykładowy: sk i■ obcy

Forma kształcenia Godziny

Wykład (W) 10

Seminarium (S)

Ćwiczenia (Ć) 10

E-wykłady (eW)

Zajęcia praktyczne (ZP)

Praktyki zawodowe (PZ)

Inne: samokształcenie 10

Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie, sprawdzenie, itp.) Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe 20

2. Czas pracy własnej studenta
• Samokształcenie
• Przygotowanie do zajęć i sprawdzianów

10
20

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 50

Punkty ECTS za moduł/przedmiot

Cele kształcenia:
Student posiada podstawowe umiejętności pielęgnacji pacjentów.

Macierz efektów kształcenia dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć:___________________________________________ ___________________
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Numer
efektu

kształcenia
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia:

Forma zajęć 
dydaktycznych

* w p is z  s y m b o l

WIEDZA

KYV 42 Posiada podstawową wiedzę na temat udzielania pierwszej 
pomocy oraz pielęgnacji pacjenta w różnych stanach 
chorobowych.

Test W

UMIEJĘTNOŚCI

K U  19

Posiada umiejętności pielęgnacyjne pacjentów:
Potrafi identy fikować problemy opiekuńcze pacjenta 
Potrafi objąć opieką pacjenta w różnym okresie życia 
Wykonuje poprawnie wybrane zabiegi opiekuńcze 
Modyfikuje podejmowane działania w zależności od stanu 
pacjenta
Inicjuje działania podejmowane przez chorego w ramach 
samoopieki
Organizuje stanowisko pracy w zależności od miejsca 
realizacji opieki

Realizacja 
zleconego zadania ć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWA

K KOI 
K KOJ 
K K 06

Posiada świadomość własnych ograniczeń i wie. kiedy zwrócić 
się do innych specjalistów.
Okazuje szacunek pacjentowi, klientowi, grupie społecznej 
Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie 
przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów 
związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 
Współpracuje w grupie.
Zapewnia bezpieczeństwo podmiotowi opieki
Jest świadomy swoich ograniczeń i wie kiedy poprosić
o pomoc ekspertów

Przedłużona 
obserwacja przez 

opiekuna
ć

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
w zakresie wiedzy:
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
Egzamin pisemny -  student generuj e/rozpoznaje odpowiedź {esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi); 
w zakresie umiejętności:
Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini -  clinical examination); 
Realizacja zleconego zadania; Projekt; Prezentacja; 
w zakresie kompetencji społecznych:
Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 
kolego w/ k o! e ż a n e k. pacjentów, innych współpracowników'); Samoocena (w tym portfolio);

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Wykłady:

ł . Opieka -  podstawowe pojęcia i formy
2. Interdyscyplinarny zespól terapeutyczny/opiekuńczy -  rola i zadania dietetyka
3. Specyfika opieki nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia
4 Techniki przemieszczanie pacjenta, pozycje ułożeniowe- zalecenia, przcciwskazania
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Ćwiczenia:
1. Pomiar podstawowych parametrów życiowych
2. Karmienie pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia.
3. Zapewnienie higieny ciała pacjenta
4. Profilaktyka odleżyn
5. Podstawy opieki nad dzieckiem

Samokształcenie:
1. Opracowanie zaleceń żywieniowych dla pacjenta z wybranym schorzeniem.

Literatura podstawowa:
1. Zarzycka D., Ślusarska B.: Podstawy pielęgniarstwa. T. I. Założenia koncepcyjno-enipiryczne. PZWL, Warszawa 
2017.
2. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A. : Podstawy pielęgniarstwa. T. 11. Wybrane umiejętności i procedury opieki 
pielęgniarskie. PZWL, Warszawa 2017.
3. Zahradniczek K.: Pielęgniarstwo. PZWL, Warszawa 2006.
4. Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo. Ćwiczenia t. 1 i 2. PZWL, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. KirschnickO. Pielęgniarstwo. Wyd. Medyczne Urban&Partner, Wrocław 1997.
2. Huber A., Karasek-Kreutzinger B., Jobin-Howald U. Kompendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1995._____

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:
- zajęcia odbywają się w pracowni umiejętności pielęgniarskich
- zestaw do prezentacji multimedialnych
- fantomy do pielęgnacji człowieka
- drobny sprzęt medyczny (termometry, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, waga itp.) ____
W arunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie treści wykładowych -  test.
Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń_____________________________ __________________________________-

Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (teł./e-mail)
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa, ul. Staszica 4-6 
20-081 Lublin, teł. 81 448 68 00, fax. 81 448 68 01 E-mail: katedra.pielegniarstwa@umlub.pl

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus: Dr n. med. Violetta 
Mianowana

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia:
dr n. med. Dorota Kulina, dr n. med. Yioletta Mianowana

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia Podpis Dziekana

KIEROWNIK 
Katedry Rozwom Pielęgniarstwa WNoZ 
UniwersytetufN^edycznego ^Lublinie

Prof dr hab: 
Profi

PRODZIEKAN
Wydzia/u MauLerZdrowiu 

Uniwersytetu w Lublinie
1/ 5 ' .
Inmh Wroitska

Dr hab. n. o zdrlB/ażyna I wanowicz-Palus
Data sporządzenia syłabusa:

mailto:katedra.pielegniarstwa@umlub.pl

