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Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Ochrony Zdrowia 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  

Zakażenia szpitalne 

Course / group of courses Hospital infections 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1  Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów I Semestr I 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 5  I Zaliczenie  

Seminarium 20  I Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie  5  I Zaliczenie  

Koordynator Dr Marta Wałaszek 

Prowadzący Dr Marta Wałaszek 

Język wykładowy Język polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Biologia 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

Pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem 

źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku 

pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia; 

C.W36. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, ocena 

aktywności na zajęciach 

2 
Sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania 

zakażeń szpitalnych; 
C.W37. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, ocena 

aktywności na zajęciach 

3 

Mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu 

ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg 

moczowych i zakażeniu miejsca operowanego; 

C.W38. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, ocena 

aktywności na zajęciach 

4 
Potrafi wdrażać standardy postępowania zapobiegającego 

zakażeniom szpitalnym; 
C.U48. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

obserwacja zachowania,  



5 
Potrafi stosować środki ochrony własnej, pacjentów i 

współpracowników przed zakażeniami; 
C.U49. 

Kolokwium, ocena 

wykonania ćwiczenia, 

obserwacja zachowania,  

6 
Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe; 
 Obserwacja studenta  

7 
Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności 

z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 
 Obserwacja studenta 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Metody podające: Wykład tradycyjny, demonstracja przykładów, 

Metody problemowe: Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna w oparciu o 

literaturę (kowersatorium),    

Metody eksponujące: materiał audiowizualny 

Metody praktyczne: pokaz, praca z filmem 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny kolokwium zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny pracy zaliczeniowej (samokształcenie)  zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  
 
Kryteria oceny aktywności na zajęciach: analiza przypadków i umiejętność podjęcia działań zapobiegających zakażeniom 

szpitalnym w oparciu o literaturę 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na którą składa się:  ocena z kolokwium,  ocena z aktywność na zajęciach, zaliczenie pracy 

samokształceniowej, 

Treści programowe (skrócony opis) 

1. Pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem 
źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia;  

2. Sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;  
3. Mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, 

zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego;  
4. Standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym; stosować środki ochrony własnej, pacjentów i 

współpracowników przed zakażeniami;  
5. Ekspozycje zawodowe personelu medycznego na czynniki biologiczne. 

Contents of the study programme (short version) 

1. The concept of infections associated with the provision of health services, including nosocomial infections, including 
sources and reservoirs of microorganisms in the community and hospital environment, including their spread; 
2. Ways to control the spread, prevention and control of nosocomial infections; 
3. Mechanism and procedures for blood infection, systemic infection, nosocomial pneumonia, urinary tract infection and 
surgical site infection; 
4. Standards of management for prevention of hospital infections; use self-protection measures, patients and colleagues 
against infections; 
5. Professional exposures of medical personnel to biological agents. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 
1. Podstawowe definicje i pojęcia związane z problematyką występowania zakażeń szpitalnych i chorób zakaźnych. 
2. Pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych. 
3. Źródła i rezerwuar drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym.  
4. Drogi  szerzenia się drobnoustrojów. 
5. Zasady izolacji pacjentów. 

Seminaria: 
1. Stosowanie zasad izolacji w praktyce (omówienie środków ochrony indywidualnej). 
2. Higiena rąk jako podstawowy element profilaktyki zakażeń szpitalnych ( wytyczne WHO). 
3. Zasady utrzymania higieny szpitalnej (zasady dekontaminacji powierzchni i narzędzi, sterylizacja, postępowanie z 

odpadami) 
4. Sposoby zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w poszczególnych typach zakażeń ( w zakażeniu krwi, 

zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca 
operowanego, zakażeniach przewodu pokarmowego). 

5. Ekspozycje zawodowe personelu medycznego na czynniki biologiczne (WZW, HIV, Grypa i inne, zasady 
postępowania poekspozycyjnego). 
 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1.Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego. Urban & Partner, Warszawa 2010. 
2. Bulanada M. Wójkowska-Mach J. Zakażenia w zakładach opieki zdrowotnej. PZWL 2016 
3. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej - podsumowanie https//www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-ak-
wytyczne-who-draft.pdf str. 13-24 i 28. 

Dane jakościowe 



Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach  

– wykład (5 h.)  

- seminarium (20h.) 

- udział w zaliczeniu  

- konsultacje z prowadzącym  

- 

5 godzin 

20 godzin 

1 godzina 

1 godzina 

Przygotowanie zajęć 1 godzina 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 godziny 

Inne (samokształcenie) 5 godzin 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 35 godzin 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (17 h) 0,9 

Zajęcia o charakterze praktycznym (10h) 0,3 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
  



Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  

Promocja zdrowia 

Course / group of courses Health Promotion 

Kod zajęć / grupy zajęć 565 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów I Semestr I 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 15 0 I zaliczenie 

ćwiczenia 5 0 I Zaliczenie z oceną 

Koordynator Dr n. med. Barbara Kubik 

Prowadzący Dr n. med. Barbara kubik, mgr Kazimiera Moździerz 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

podstawy biologii ze szkoły średniej, wiadomości z podstaw pielęgniarstwa z I semestru (pojęcie zdrowia, choroby, 

czynniki warunkujące zdrowie, funkcje zawodowe pielęgniarki) 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

 
zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, 

zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu; 
C.W8. 

 kolokwium, odpowiedź  

 

udział pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym w procesie 

promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i 

rehabilitacji; 

C.W11. 

 kolokwium, odpowiedź  

 Zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; C.W16.  kolokwium, odpowiedź  

 zasady konstruowania programów promocji zdrowia;  C.W17.  kolokwium, odpowiedź  

 
strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, krajowym i 

światowym; 
C.W18. 

 kolokwium, odpowiedź  

 
rozpoznawać uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i 

czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia;  
C.U29. 

Wykonanie zadania,  Praca 

zaliczeniowa   

 
.dobierać metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz 

kształtować zachowania zdrowotne różnych grup społecznych; 
C.U30. 

Wykonanie zadania, Praca 

zaliczeniowa 



 uczyć pacjenta samokontroli stanu zdrowia; C.U31. 
Wykonanie zadania,  Praca 

zaliczeniowa   

 
opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji zdrowia 

jednostek, rodzin i grup społecznych 
C.U32. 

Wykonanie zadania,  Praca 

zaliczeniowa   

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

 

1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 

autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia 

dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji 

z pacjentem i jego rodziną;   

 Obserwacja zachowań 

 
2) przestrzegania praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem; 
 Obserwacja zachowań 

 

3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem;  

 

 Obserwacja zachowań 

 
4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie czynności 

zawodowych; 
 Obserwacja zachowań 

 
5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; 
 Obserwacja zachowań 

 
6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta; 
 Obserwacja zachowań 

 

7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 

 Obserwacja zachowań 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 

wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna 

 

ćwiczenia: inscenizacja, dyskusja dydaktyczna, seminarium 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody i kryteria oceny efektów kształcenia:  

 

Wykłady: zaliczenie na podstawie wyników testu z pytaniami jednokrotnego wyboru - oceniony według kryteriów; 

100-90% bdb 

89-85% +db 

84%-71% db 

70-66% +dst 

65-60% dst 

 

Ćwiczenia: 

 

Ocena przygotowania i realizacji scenariusza zajęć edukacyjnych dla określonej grupy wiekowej w warunkach 

symulowanych według ustalonych kryteriów: 

 

Kryteria oceny scenariusza/konspektu  

 

1.Dobór tematu do aktualnych potrzeb (z uwzględnieniem celów Narodowego Programu Zdrowia) /1-5 pkt/ 

2.Zbieżność sprecyzowanych celów z treściami /1-5 pkt/ 

3.Dobór metod i środków /1-5 pkt/ 

4.Oryginalność pomysłu /1-5 pkt/ 

5.Wzmocnienie działań /1-5 pkt/ 

 

Punktacja i oceny: 

25 - 23 pkt bardzo dobry 

22 pkt +dobry 

19 - 21 pkt dobry 

17 - 18 pkt + dostateczny 

15 - 16 pkt dostateczny 

Poniżej 15 pkt niedostateczny 

 

Warunki zaliczenia 

wykład - zaliczenie 

ćwiczenia - zaliczenie z oceną 

 

Warunki zaliczenia: 

 

Wykłady:  

- uzyskanie minimum 60% pozytywnych odpowiedzi z testu zaliczeniowego 

 

Ćwiczenia:  

 

- 100% obecność na zajęciach,  

- zaliczenie praktyczne opracowanego scenariusza zajęć edukacyjnych dla wybranej grupy wiekowej według 

ustalonych kryteriów oceny 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady i ćwiczenia 
Paradygmaty zdrowia. Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia. Metody kształtowania zachowań 
zdrowotnych. Styl życia. Metody konstruowania programów promocji zdrowia. Rola pielęgniarki w promocji 
zdrowia. Promocja zdrowia w systemie ochrony zdrowia. 
 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures and classes  
Health paradigms. Healthy attitudes and factors affecting health. Methods of shaping health- conscious attitudes. 



Lifestyle. Methods of constructing programs promoting health. The role of nurses in health promotion. Health 
promotion in the health care system. 
 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

 

1.Promocja zdrowia, definicje. Podstawowe dokumenty i założenia promocji zdrowia w Polsce i na świecie.  

2. Paradygmaty zdrowia. Psychologiczne i społeczne koncepcje promocji zdrowia – znaczenie salutogenezy. 

Miejsce profilaktyki w promocji zdrowia. 

3.Zachowania zdrowotne i czynniki kształtujące stan zdrowia społeczeństwa. 

4.Styl życia i jego związek ze zdrowiem. 

5.Edukacja zdrowotna – cele, metody, formy, środki. Metody oceny potrzeb edukacyjnych  

6.Teoretyczne podstawy konstruowania programów promocji zdrowia i edukacyjnych na rzecz zdrowia 

społeczeństwa 

7.Rola pielęgniarki w promocji zdrowia 

8.Strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i ponadnarodowym 

 

Ćwiczenia: 

 

1.Budowa scenariusza edukacji zdrowotnej według określonego schematu 

2.Dobór celów, metod, środków i form w edukacji zdrowotnej 

3.Opracowanie i prezentacja przygotowanego scenariusza zajęć 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 

 

1.Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (red.): Promocja zdrowia. t II – Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i 

położnej. PZWL. Lublin 2010 

2. Karski J.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wyd. CeDeWu. Warszawa 2008 

3.Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. PWN. Warszawa 2017 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

1.Kuchcińska M., Kościńska E.(red.): Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej. Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2010 

2.Piskorz K. (red.): Wybrane programy edukacji zdrowotnej w pediatrii. Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, 

studentów pielęgniarstwa i zdrowia publicznego. Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2011  

3. Wrońska I., Sierakowska M.: Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej. PZWL, W-wa 2014  

4. Michalak J.: Zagrożenia zdrowia publicznego. Naukowe podstawy promocji zdrowia. Wydawnictwo Wolters 

Kluwer, 2016 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) +  ćwiczenia (5 h) + 

konsultacje z prowadzącym (4  h) + udział w zaliczeniu  (1 h) 
25 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Praktyka 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 

Liczba punktów ECTS 



Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h) 0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h) 0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 
 
 
  



 
Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  

 Etyka zawodu pielęgniarki 

Course / group of courses  Ethics of the Nursing Profession 

Kod zajęć / grupy zajęć 563 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS  Rodzaj zajęć1  

Rok studiów 1 Semestr 1 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 5  1 Zaliczenie z oceną 

     

     

Koordynator mgr K. Florek-Tarczoń 

Prowadzący mgr K. Florek-Tarczoń 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Wymagania wstępne 

Zna podstawowe pojęcia z nauk humanistycznych jak filozofia, etyka, moralność, wartości 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 zna i rozumie przedmiot etyki ogólnej i zawodowej; PL1_C.W12 Odpowiedzi ustne 

2 
zna i rozumie istotę podejmowania decyzji etycznych i 

rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki; 
PL1_C.W13 Studiu przypadku 

Dyskusja w grupie 

3 

zna i rozumie problematykę etyki normatywnej, w tym aksjologii 

wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy 

pielęgniarki; 

PL1_C.W14 Test wielokrotnego wyboru 

4 zna i rozumie kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej; PL1_C.W15 Dyskusja w grupie 

5 
potrafi rozwiązywać dylematy etyczne i moralne w praktyce 

pielęgniarskiej; 
PL1_C.U27 Analiza kodeksu 

 studium przypadku 

6 

jest gotów do kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania 

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; 

PL1_K01 
Obserwacja postaw 

studentów 



7 jest gotów do przestrzegania praw pacjenta; PL1_K02 
Dyskusja  

odpowiedzi ustne 

 obserwacja studentów? 

8 

jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń 

w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

PL1_K07 
Analiza karty praw  

autorefleksja 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład  

dialog edukacyjny 

dyskusja panelowa  

PBL 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się na podstawie odpowiedzi ustnych, aktywnego udziału w zajęciach, odpowiedzi 

pisemnych, obserwacji studenta  

 : Kryteria procentowe ocen z zaliczenia pisemnego są zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

 

Warunki zaliczenia 

Obecność obowiązkowa 

Aktywny udział w dyskusjach 

Zaliczenie pracy samokształceniowej w II semestrze 

Zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwiów z poszczególnych działów 

Zaliczenie końcowe w formie pisemnej – udzielenie odpowiedzi na 3 pytania obejmujące cały semestr 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Relacje filozofii z zawodem pielęgniarki. Koncepcje filozoficzne człowieka. Etyka a moralność. Analiza sytuacji moralnej i 
procesu podejmowania decyzji moralnej. Wartości, normy i oceny moralne. Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Kodeks etyki 
pielęgniarskiej. Współczesne koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki – ich 
rozwiązywanie. 

Contents of the study programme (short version) 

The relationship between philosophy and the profession of nurse. Philosophical concepts of man. Ethics and morality. Analysis 
of a moral situation and making moral decisions. Values, standards and moral judgments. Ethics in the practice of nursing. The 
ethics of nursing. Contemporary ethical concepts in the practice of nursing. Ethical dilemmas in the nurse,s workplace -and 
dealing with them. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady 

 

1.Zagrożenia humanizmu i duchowości we współczesnym pielęgniarstwie 

2.Założenia filozoficznych koncepcji człowieka 

3.Zasady i koncepcje etyczne w praktyce pielęgniarskiej 

4.Pielęgniarstwo wobec współczesnych problemów bioetycznych 

5.Standardy etyczne w pielęgniarstwie 

6.Podejmowanie decyzji etycznych w praktyce pielęgniarskiej 

7.Autorytety i wzorce moralne dla współczesnego pielęgniarstwa 

8.Rachunek sumienia w ujęciu Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 

1.Tatoń J.: Filozofia w medycynie. PZWL, Warszawa 2003 

2. Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej. Katowice 2000 

3. Wrońska I., Mariański J.(red.): Etyka w pracy pielęgniarskiej. Podręcznik dla pielęgniarskich studiów licencjackich. Lublin 

2002. 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem:  2 

Przygotowanie do l, ćwiczeń, zajęć 4 

Przygotowanie do kolokwiów i  ZALICZEŃ 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 16 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h) 10 

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h) - 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
akterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 

  



 

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 

Course / group of courses Rehabilitation and Nursing Care for the Disabled 

Kod zajęć / grupy zajęć 599 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów I Semestr I I  

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 10 0 II Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr n. med. B. Kubik 

Prowadzący dr n. med. B. Kubik, lek. med. A. Dara 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

 podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej i zawodowej; D.W26. test 

 
Przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w różnych 

chorobach 
D.W27. 

 

 

metody i techniki komunikowania się z pacjentem niezdolnym do 

nawiązania i podtrzymania efektywnej komunikacji ze względu na 

stan zdrowia lub stosowane leczenie 

D.W33. 

test 

 

Gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, 

ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej; 

D.U1. 
udział w praktyce, metoda 
problemowa, praca z 
chorym, analiza 
dokumentacji medycznej,    

 

prowadzić poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, 

chorób i uzależnień 

D.U2. 
udział w praktyce, metoda 
problemowa, praca z 
chorym, analiza 
dokumentacji medycznej,    

 
prowadzić profilaktykę powikłań występujących w przebiegu 

chorób; 
D.U3. udział w praktyce, praca z 

chorym, wykonanie zadania  



 
Dobierać technikę i sposoby pielęgnowania rany, w tym 

zakładania opatrunków; 
D.U6. udział w praktyce, praca z 

chorym, wykonanie zadania  

 

dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej zmian 

oraz realizowaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem 

informatycznych narzędzi do gromadzenia danych; 

D.U15. udział w praktyce, praca z 
chorym, wykonanie zadania  

 
 uczyć pacjenta i jego opiekuna doboru i użytkowania sprzętu 

pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz wyrobów medycznych; 
D.U16. udział w praktyce, praca z 

chorym, wykonanie zadania  

 
rozpoznawać powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; 
D.U18. udział w praktyce, praca z 

chorym, wykonanie zadania  

 prowadzić rozmowę terapeutyczną; D.U20 udział w praktyce, praca z 
chorym, wykonanie zadania  

 
prowadzić rehabilitację przyłóżkową i aktywizację z 

wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej 
D.U21. udział w praktyce, praca z 

chorym, wykonanie zadania  

 

oceniać poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego nasilenie oraz 

stosować farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie 

przeciwbólowe; 

D.U24. 
udział w praktyce, praca z 

chorym, wykonanie zadania 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 

 

 1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 

autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia 

dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji 

z pacjentem i jego rodziną;   

 

Obserwacja zachowań 

 
2) przestrzegania praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem; 
 

Obserwacja zachowań 

 

3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem;  

 

Obserwacja zachowań 

 
4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie czynności 

zawodowych;  
 

Obserwacja zachowań 

 
5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; 
 

Obserwacja zachowań 

 
6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta; 
 

Obserwacja zachowań 

 
7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. 
 Obserwacja zachowań 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

 

Teoria - wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody eksponujące- film, prezentacja 

multimedialna 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Metody sprawdzania osiągnięcia efektów kształcenia: 

 

Wykłady - test pisemny 

 

Kryteria oceny: 

 

1. Zaliczenie testu: 

100-90% bdb 

89-85% +db 

84-71% db 

70-66% +dst 

65-60% dst 

poniżej 60% ndst 

Warunki zaliczenia 

wykłady - zaliczenie z oceną 
 
Warunki zaliczenia: 
 
1. wykładów - uzyskanie z testu pisemnego co najmniej oceny dst  
2. zaliczenie ćwiczeń medycznych: 
- 100% obecność na zajęciach 
- udokumentowanie podejmowania opieki nad pacjentem 
3. zaliczenie praktyki zawodowej 
- udokumentowane odbycie praktyki zawodowej w danej placówce  

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady: 
 
Rodzaje niepełnosprawności. Problemy psychospołeczne osoby niepełnosprawnej i jej rodziny. Współpraca z człowiekiem niepełnosprawnym, jego środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi proces 
rehabilitacji. Cele, zasady i etapy rehabilitacji. Rehabilitacja kompleksowa – lecznicza, zawodowa, społeczna. Zaopatrzenie w sprzęt i pomoce ortopedyczne. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji 
niepełnosprawnych. Metody i techniki usprawniania chorych. Integracja osoby niepełnosprawnej w środowisku zamieszkania, pracy, edukacji i wychowania. Rehabilitacja osób niedowidzących. Rehabilitacja osób z 
uszkodzeniem narządu ruchu.  

 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures 
Types of disability. Psycho-social problems of a disabled person and his/her family. Cooperation with a disabled man, his/her 
environment and institutions supporting the rehabilitation process. Objectives, principles and stages of rehabilitation. 
Complex rehabilitation - therapeutic, professional, social. Supply of equipment and orthopedic aids. The participation of 
nurses in the process of rehabilitation of the disabled. Methods and techniques used in rehabilitation of the ill. The integration 
of the disabled persons with the living, work, education and upbringing environment. Rehabilitation of the visually impaired. 
Rehabilitation of people with a damage of a motion organ. 
 
 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

 

1. Wprowadzenie ogólnych pojęć dotyczących rehabilitacji i niepełnosprawności-definicje, podział. Podział, omówienie 

ćwiczeń w rehabilitacji i ich zastosowanie. 

3. Wybrana nowoczesna metoda rehabilitacji-metoda McKenzie- wyjaśnienie założeń, celu leczenia i diagnostyki oraz 

ilustracja metody wieloma przykładami. 

4. Rehabilitacja w pulmonologii-różne metody i techniki pracy z pacjentem pulmonologicznym, pozycje drenażowe, wibracje, 



oklepywania i inne. 

5. Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego i bezpiecznego przenoszenia pacjentów, ich pionizacja. 

6. Sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne. 

7. Laseroterapia-cel, metodyka, wskazania i p/wskazania. Krioterapia-leczenie zimnem, cel, zastosowanie w nowoczesnej 

rehabilitacji. 

8. Rehabilitacja w wybranych jednostkach chorobowych. Osoby z niepełnosprawnością-podstawowe pojęcia, podejście 

personalistyczne, wpływ niepełnosprawności na osobę z niepełnosprawnością. Podział niepełnosprawności. Karta praw 

osób niepełnosprawnych. 

9. Współpraca z człowiekiem z niepełnosprawnością, jego środowiskiem oraz instytucjami wspierającymi warunki 

skuteczności procesu rehabilitacji. 

10. Cele, zasady, etapy rehabilitacji. Etapy rehabilitacji kompleksowej (leczniczej, zawodowej, społecznej). Rola i zadania 

pielęgniarki w procesie rehabilitacji. 

14. Udział pielęgniarki w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Funkcja rehabilitacyjna pielęgniarki. Podstawowe 

metody i techniki usprawniania. Zakres i zasady współpracy pielęgniarki z zespołem interdyscyplinarnym. 

11. Postawy społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością. Proces integracji w środowisku zamieszkania, pracy, 

nauczania i wychowania. 

12. Ogólne zasady rehabilitacji osób głuchych i niedosłyszących, osób niewidomych i niedowidzących. 

 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa:  

1. Kurpas D., Kassolik K.: Rehabilitacja w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010. 

2. Strugała M., Talarska D.: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. PZWL, 2013. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Kubacki J.: Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnień ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Wydawnictwo AWF, Katowice 

2004. 

2. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 

3. Tarek A., Gaber K.: Rehabilitacja neurologiczna : przypadki kliniczne. PZWL, 2010. 

4. Woyciechowska J.: W sobie moc czyli rehabilitacja wielowymiarowa w stwardnieniu rozsianym : przewodnik dla osób z SM 

5. Kwolek A.(red): Rehabilitacja w udarze mózgu. Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011. 

6. Zimmermann-Górska I.: Choroby reumatyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004. 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (10 h.) + konsultacje z 

prowadzącym (4 h) + udział w zaliczeniu (1 h) 
15 

Przygotowanie do zaliczenia 5 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 10 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h) 0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h) 0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
  



Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  

Badania naukowe w pielęgniarstwie 

Course / group of courses Scientific Research in Nursing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów I Semestr I 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

wykład 15 0 I zaliczenie 

seminarium 20 0 I Zaliczenie z oceną 

seminarium 20 0 II Zaliczenie z oceną 

Koordynator Monika Łabuzek 

Prowadzący dr n. med. B.Kubik, dr n. med. I. Bodys-Cupak 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Znajomość zagadnień z nauk społecznych; nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym: podstawy 

pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

 
przedmiot, cel, obszar badań naukowych i paradygmaty 

pielęgniarstwa;  
D.W38. 

Aktywność na zajęciach, 

kolokwium 

 metody i techniki prowadzenia badań naukowych; D.W39. 
Aktywność na zajęciach, 

kolokwium 

 

zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe 

regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony 

własności intelektualnej. 

D.W40. 
Aktywność na zajęciach, 

kolokwium 

 krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych;   D.U31. 
Wykonanie zadania, praca 

zaliczeniowa. 

 
przeprowadzać badanie jakościowe posługując się narzędziami 

badawczymi. 
D.U32. 

Wykonanie zadania, praca 

zaliczeniowa. 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: 



 

kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 

autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia 

dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w 

relacji z pacjentem i jego rodziną;   

 Obserwacja zachowań 

 
przestrzegania praw pacjenta i zachowywania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem; 
 Obserwacja zachowań 

 

samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem;  

 Obserwacja zachowań 

 
ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie czynności 

zawodowych; 
 Obserwacja zachowań 

 
przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta; 
 Obserwacja zachowań 

 

dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.  

 Obserwacja zachowań 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład problemowy,  

praca w grupach, 

dyskusja dydaktyczna, 

samokształcenie 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Student będzie oceniany na podstawie: 

 

- uczestnictwa i aktywnego udziału na zajęciach 

- przygotowania zadania indywidualnego i zespołowego.  

 

Zadanie indywidualne:  

 

Każdy student dokona krytycznej analizy artykułu naukowego z czasopisma pielęgniarskiego lub klinicznego 

zgodnie z kryteriami:  

- zgodność treści z tematem, 

- poprawność celu badań, 

- dobór grupy, metody badań i analizy wyników, 

- poprawność sformułowania wniosków, 

- sposób prezentacji wyników, 

- poprawność przygotowania dyskusji, 

- wartość artykułu pod względem poznawczym, metodologicznym i praktycznym 

 

Zadanie indywidualne lub zespołowe:  

 

Zespoły studentów (3-4 osobowe) lub student indywidualnie opracuje projekt badawczy do tematu 

zaproponowanego przez prowadzącego zajęcia po konsultacji z każdym studentem indywidualnie. Obejmuje on: 

- uszczegółowienie treści ściśle związanych z tematem pracy 

- założenia badań własnych, w tym: cel i problemy badawcze, teren badań, grupa badanych z uwzględnieniem 

rodzaju doboru grupy, dobór metod, technik i narzędzi badawczych związanych z założeniami badawczymi  

- omówienie zasad prezentacji projektu badawczego, która powinna zawierać: - tytuł, streszczenie pracy w 

strukturze: wstęp, cel pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski i słowa kluczowe (3-5). 

 

Zadanie indywidualne: 

 

Prezentacja przypisanego przez prowadzącego, zagadnienia (z podanej listy tematów ćwiczeń) powinna zawierać 

nie więcej niż 20 slajdów, a czas prezentacji nie powinien przekraczać 15-20 minut. 

Prezentacja przedstawiona indywidualnie przez studenta oraz prezentacja projektu badawczego stanowią podstawę 

do dyskusji. 

 

Warunki zaliczenia 

wykłady - zaliczenie 

seminarium - zaliczenie z oceną 

 

Zaliczenie wykładów- kolokwium pisemne z tematów wykładowych. Uzyskanie minimum 60% pozytywnych 

odpowiedzi jest warunkiem zaliczenia wykładów. 

 

Zaliczenie na ocenę z seminarium: 

 

Dopuszczenie do zaliczenia wymaga spełnienia następujących warunków: 

1. obecność na wszystkich zajęciach 

2. aktywnego udziału w dyskusji w trakcie ćwiczeń  

3. wykonanie na pozytywną ocenę poszczególnych zadań 

 

Ocena umiejętności  

 

5.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest dobrze przygotowany, potrafi umiejętnie wykorzystywać wiedzę 

z zakresu badań naukowych  

4.5 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką pomocą prowadzącego, w dobrym stopniu potrafi 

wykorzystywać wiedzę z zakresu badań naukowych  

4.0 – student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z większą pomocą prowadzącego, jest poprawiany, w dobrym 

potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu badań naukowych  



3.5 – student uczestniczy w zajęciach, jego zakres przygotowania nie pozwala na poprawne wykorzystywać wiedzę 

z zakresu badań naukowych  

3.0 – student uczestniczy w zajęciach, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu badań naukowych na poziomie 

dostatecznym  

2.0 – student biernie uczestniczy w zajęciach, wypowiedzi są niepoprawne merytorycznie, nie potrafi 

wykorzystywać wiedzy z zakresu badań naukowych 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedmiot, cel i obszar badań naukowych. Paradygmaty badań naukowych w pielęgniarstwie. Rodzaje badań 
naukowych- charakterystyka badań ilościowych i jakościowych. Etapy postępowania badawczego. Metody, techniki 
i narzędzia badawcze. Zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania. Etyka w badaniach naukowych 
– prawo autorskie i własność intelektualna. 

Contents of the study programme (short version) 

Subject matter, purpose and area of research. The paradigms of research in nursing. Types of scientific tests - 
characteristics of quantitative and qualitative research. Stages of research. Methods, techniques and research tools. 
Rules for interpreting empirical data and reasoning. Ethics in research - copyright and intellectual property. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Tematy wykładów:  

 

1.Przedmiot, cel i obszar badań naukowych. 

2.Paradygmaty badań naukowych w pielęgniarstwie. 

3.Rodzaje badań naukowych- charakterystyka badań ilościowych i jakościowych. 

4.Etapy postępowania badawczego.  

5.Metody, techniki i narzędzia badawcze. 

6.Zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania. 

7.Etyka w badaniach naukowych – prawo autorskie i własność intelektualna.  

 

Tematy seminarium: 

 

1.Analiza artykułu naukowego zgodnie z przyjętymi kryteriami 

2.Omówienie założeń do prac dyplomowych o charakterze jakościowym.  

3.Wyznaczenie tematów do projektu naukowego w ścisłym powiązaniu z pielęgniarstwem i opracowanie w grupach 

koncepcji badań. 

4.Określenie celu i problemów badawczych. Wyznaczenie terenu i grupy badanych. Dobór metod i narzędzi 

badawczych. Konstrukcja kwestionariusza ankiety i skategoryzowanego kwestionariusza wywiadu.  

5.Przeprowadzenie badań, analiza wyników, tworzenie tabel, wykresów i wyciąganie wniosków.  

6.Prezentacja wyników w grupie.  

7.Omówienie źródeł naukowych, w tym czasopism naukowych pielęgniarskich i internetowych baz danych.  

8.Ocena wartości naukowej czasopism: IF, MNiSZW, IC. 

9.Zasady publikowania w czasopismach naukowych. 

10.Omówienie zasad etyki w pielęgniarskich badaniach naukowych- świadoma zgoda uczestnika badań, rola i 

znaczenie Komisji Bioetycznych w badaniach naukowych 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa:  

 

1. Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie. Wyd. PZWL, Warszawa 2011  

2. Uchmanowicz J, Rosińczuk J, Jankowska- Polańska B. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 1 i 

2. Wyd. Continuo, Wrocław 2015 

3. Uwe Flick (tłum. Tomanek P). Projektowanie badania jakościowego. Wyd. PWN, Warszawa 2012. 

 

Literatura uzupełniająca:  

 

1. Uchmanowicz J, Rosińczuk J, Jankowska- Polańska B. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 3. 

Wyd. Continuo, Wrocław 2016. 

2. Uchmanowicz J, Rosińczuk J, Jankowska- Polańska B. Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie Tom 4. 

Wyd. Continuo, Wrocław 2017. 

3. Radomski D, Grzanka A. Metodologia badań naukowych w medycynie. Wyd. Uniwersytetu Medycznego, Poznań 

2011. 

 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (15 h.) + seminarium (40 h)  

Konsultacje z prowadzącym 

55 

5 

Przygotowanie do seminarium 5 

Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 5 

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
  



 
Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  

Opieka paliatywna 

Course / group of courses Palliative Care 

Kod zajęć / grupy zajęć 590 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS  Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 15 - 2 Zaliczenie z oceną  

Ćwiczenia specjalistyczne 20 - 2 Zaliczenie 

Praktyka zawodowa 40 - 2 Zaliczenie  

Koordynator dr Monika Łabuzek 

Prowadzący prof. dr hab. Leszek Kołodziejski, dr Monika Łabuzek, dr Barbara Kubik 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza zdobyta w dotychczasowym kształceniu zawodowym i samokształceniu z zakresu: anatomii, fizjologii, patofizjologii, 
etyki, psychologii i socjologii. Wykazanie się następującymi umiejętnościami: porozumiewania, rozpoznawania problemów i 
planowania opieki nad chorym nacechowane stanem refleksyjnej równowagi. Postawa obrazująca poszanowanie autonomii i 
godności człowieka. 
 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
Czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u pacjentów w różnym 
wieku. 
 

D.W1 
Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie z oceną 

2 

Etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie,  
rokowanie i zasady  opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w 
wybranych chorobach. 
 

D.W2 

Odpowiedzi ustne 

Zaliczenie z oceną 

3 
Zasady diagnozowania i planowania opieki nad  
pacjentem w opiece paliatywnej 

D.W3 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną  

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

4 
Rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania 
 

D.W4 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną  

 



5 

Właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy 
pacjenta  w  różnych chorobach  w zależności  od  wieku  i stanu  
zdrowia,  z  uwzględnieniem  działań niepożądanych, interakcji z 
innymi lekami i dróg podania. 

D.W6 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną  

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

6 
Standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad 
pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia. 

D.W7 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną 

Obserwacja studenta w 

warunkach rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

7 
Reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i 
hospitalizację. 
 

D.W8 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

8 
Zasady organizacji opieki specjalistycznej paliatywnej 
 

D.W10 
Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną 

9 

Metody i skale oceny bólu, poziomu sedacji oraz zaburzeń snu 
oraz stanów delirycznych u pacjentów w stanach zagrożenia 
życia. 
 

D.W32 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną 

10 

Metody i techniki komunikowania się z pacjentem niezdolnym do 
nawiązania i podtrzymania efektywnej komunikacji ze względu 
na stan zdrowia lub stosowane leczenie. 
 

D.W33 

Odpowiedzi ustne  

Zaliczenie z oceną 

11 
Gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, 
ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje 
pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej.  

D.U1 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne z 

dyżuru 

12 
Prowadzić profilaktykę powikłań występujących w przebiegu 
chorób 

D.U3 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

13 
Dobierać technikę i sposoby pielęgnowania rany, w tym 
zakładania opatrunków. 

D.U6 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

14 
Dobierać metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich 
klasyfikacji. 

D.U7 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

15 
Doraźnie podawać pacjentowi tlen i monitorować jego stan 

podczas tlenoterapii. 
D.U9 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna 

16 
Modyfikować dawkę stałą insuliny szybko- i krótkodziałającej. 
 

D.U11 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

17 

Dokumentować sytuację zdrowotną  pacjenta,  dynamikę  jej  
zmian  i  realizowaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem 
narzędzi informatycznych do gromadzenia danych. 
 

D.U15 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych  

Raporty ustne i pisemne 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

18 
Rozpoznawać powikłania leczenia farmakologicznego, 
dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego. 
 

D.U18 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

19 
Pielęgnować pacjenta z przetoką jelitową oraz rurką intubacyjną 
i tracheotomijną. 
 

D.U19 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

20 Prowadzić rozmowę terapeutyczną. D.U20 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

21 
Prowadzić rehabilitację przyłóżkową i aktywizację z 
wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej. 
 

D.U21 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

 

22 
Przekazywać informacje członkom zespołu terapeutycznego o 
stanie zdrowia pacjenta. 

D.U22 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Raporty ustne i pisemne 

23 

Oceniać poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego nasilenie 
oraz stosować farmakologiczne i niefarmakologiczne 
postępowanie przeciwbólowe. 
 

D.U24 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Symulacja medyczna 

24 
Postępować zgodnie z procedurą z ciałem zmarłego pacjenta. 
 

D.U25 
Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 



25 
Przygotowywać i podawać pacjentom leki różnymi drogami, 
samodzielnie lub na zlecenie lekarza 
 

D.U26 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych 

Dokumentacja procesu 

pielęgnowania 

26 

Kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 
autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia 
dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w 
relacji z pacjentem i jego rodziną. 

D.K01 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

27 Przestrzegania praw pacjenta D.K02 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

28 
Samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z 
zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności 
moralnych w opiece nad pacjentem. 

D.K03 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

29 
Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności 

zawodowe. 
D.K04 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

30 
Dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz  
dokonywania  samooceny  deficytów  i potrzeb edukacyjnych.  

D.K07 

Obserwacja w warunkach 

rzeczywistych Samoocena 

Ocena 360 stopni 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład konwersatoryjny, wykład z wykorzystaniem prezentacji, dyskusja dydaktyczna, praca z tekstem, film 

Instruktaż, pokaz, metoda przypadku, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania osiągnięcia efektów uczenia się: 
Wykłady - test pisemny 
Ćwiczenia praktyczne medyczne: 
- obserwacja uczestnicząca, 
- udokumentowanie opieki nad pacjentem, 
- przestrzeganie kryteriów i procedur postępowania w oddziale i opieki nad chorym 
Kryteria oceny: 
Zaliczenie testu: Termin zaliczenia, terminy poprawkowe i kryteria ocen z testu ustalane są zgodnie z Regulaminem Studiów 
PWSZ w Tarnowie 
 

Warunki zaliczenia 

wykłady - zaliczenie z oceną 

ćwiczenia praktyczne medyczne - zaliczenie 

praktyka zawodowa - zaliczenie 

test pisemny na zakończenie modułu zajęć 

 

Warunki zaliczenia: 

1. wykłady - zaliczenie testu pisemnego na co najmniej ocenę dst 

2. zaliczenie ćwiczeń medycznych: 

- 100% obecność na zajęciach 

- udokumentowanie podejmowania opieki nad pacjentem 

3. zaliczenie praktyki zawodowej 

- udokumentowane odbycie praktyki zawodowej w danej placówce 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady 
Opieka paliatywna i hospicyjna. Objawy występujące u chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym. 
Komunikowanie się z chorym i jego rodziną. Wsparcie dla rodziny w okresie choroby i żałoby. 
 
Ćwiczenia specjalistyczne 
Realizacja indywidualnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z postępującą chorobą nowotworową, zapewnienie komfortu 
choremu w okresie umierania i agonii oraz udzielenie wsparcia rodzinie w czasie opieki nad chorym i w okresie osierocenia. 
 
Praktyka zawodowa  
Doskonalenie umiejętności praktycznych i postaw etycznych niezbędnych do udzielenia wsparcia choremu z 
zaawansowaną, postępującą chorobą nowotworową oraz rodzinie podczas jego choroby i w okresie osierocenia.  
 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures  
Palliative and hospice care. The symptoms occurring in patients with advanced cancer. Communication with the patient and 
their family. Support for the family during the illness and bereavement.  
 
Specialized classes  
Realization of individual nursing care of patients with progressive cancer, ensuring the patient’s comfort during the dying 
process and providing support for the family during the care of the patient and in the bereavement.  
 
Professional practice 
Improvement of practical skills and ethical attitudes necessary to provide support for patients with advanced progressive 
cancer and their family during the illness and in the bereavement. 

Treści programowe (pełny opis) 

Zajęcia teoretyczne – wykłady: 

1.Opieka paliatywna/hospicyjna: wyjaśnienie pojęć, historia opieki paliatywnej/hospicyjnej na świecie i w Polsce. 

2.Zasady i standardy opieki paliatywnej/hospicyjnej. Filozofia postępowania w opiece paliatywnej. Organizacja opieki 

paliatywnej/hospicyjnej.  

3.Rola pielęgniarki w wielodyscyplinarnym zespole opieki paliatywnej/hospicyjnej. 

4.Znaczenie medycyny paliatywnej i leczenia objawowego na przykładach: bólu, duszności, lęku, depresji, zmęczenia, 

zaparć, nudności i wymiotów, kacheksji, odleżyn, obrzęku limfatycznego. 

5.Charakterystyka bólu nowotworowego: podział bólu, wrażliwość (próg bólowy), częstotliwość występowania, 

patomechanizm, natężenie, metody oceny bólu, aspekt psychospołeczny bólu oraz współpraca pielęgniarki z pacjentem w 

zniesieniu bólu. Zasady postępowania w leczeniu bólów nowotworowych wg WHO.  

6.Zapewnianie komfortu przez pielęgniarkę: psychicznego, fizycznego i społecznego- umiejętność porozumiewania się 



werbalnego i niewerbalnego.  

7.Wsparcie psychospołeczne i duchowe chorego i rodziny. Wsparcie w trakcie żałoby i osierocenia. 

8.Rola wolontariatu w opiece paliatywnej. 

 

Ćwiczenia specjalistyczne 

1.Poznanie specyfiki i topografii, obowiązujących procedur oraz zasad BHP w hospicjum. Nawiązanie kontaktu z chorym, 

jego rodziną i zespołem terapeutycznym. Zapoznanie z programem i warunkami zaliczenia zajęć praktycznych, regulaminem 

zajęć praktycznych. 

2.Planowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad chorym w terminalnym okresie choroby i nad jego opiekunami 

3.Najczęstsze objawy, dolegliwości i problemy chorego. 

4.Ból totalny – sposoby łagodzenia i farmakoterapia bólu oraz innych objawów somatycznych u chorego cierpiącego - udział 

pielęgniarki i ocena efektów. Monitorowanie skuteczności terapii p/ bólowej z wykorzystaniem skali VAS. Planowanie i 

realizacja działań podwyższających próg bólowy. 

5.Znaczenie personelu terapeutycznego w sprawowaniu opieki nad chorym u schyłku życia oraz jego rodziną. 

Podsumowanie zajęć, dokonanie samooceny z uzasadnieniem i oceny zajęć praktycznych w oparciu o ustalone kryteria. 

 

Praktyka zawodowa  

1.Nawiązanie kontaktu z chorym, jego rodziną i zespołem terapeutycznym. Zebranie danych o chorym, opracowanie pytań 

do wywiadu i planu obserwacji, przeprowadzenie wywiadu i obserwacji, analiza dokumentacji, ocena stanu chorego. 

2.Opieka nad pacjentem z przetoką, rurką intubacyjną i tracheotomijną. 

3.Pielęgnowanie chorego w czasie umierania i agonii. Wspieranie rodziny po śmierci chorego i w okresie osierocenia. 

4.Ból totalny – metody leczenia i kontrola bólu u chorych w terminalnym okresie choroby. Rola pielęgniarki w leczeniu bólu 

nowotworowego. Pozafarmakologiczne metody łagodzenia dolegliwości bólowych. Wsparcie chorego. 

5.Zastosowanie skal do oceny jakości życia (ESAS, RSCL) oraz dokonanie adekwatnej analizy i określenie planu opieki. 

Podsumowanie zajęć, dokonanie samooceny z uzasadnieniem i oceny praktyki zawodowej w oparciu o ustalone kryteria. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Wykłady, ćwiczenia specjalistyczne: 

1. De Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej. PZWL, Warszawa 2017. 

2. De Walden-Gałuszko K., Kaptacz A.: Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. PZWL, Warszawa 2005. 

3. Krasuska M. E., Stanisławek A., Turowski K.: Standardy w pielęgniarstwie onkologicznym i opiece paliatywnej. Wyd. AM, 

Lublin, 2005. 

Praktyka zawodowa: 

1.Kinghorn S., Gaines S.,( (red. wyd. pol. De Walden-Gałuszko K., Gaworska-Krzemińska A.: Opieka paliatywna. Elsevier 

Urban & Partner, Wrocław 2012. 

2. Catane R., Cherny N., Kloke M., Tanneberger S., Schrijvers D.: ESMO – Podręcznik postępowania w zaawansowanej 

chorobie nowotworowej. MediPage 2007. 

3. Kübler Ross E.: Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań 2007. 

 
  



Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Pomostowe ścieżka E 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 

Course / group of courses Nursing long-term care 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS  Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów I Semestr II 

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 10  II zaliczenie z oceną 

ĆP 40  II zaliczenie  

Koordynator dr Małgorzata Pasek 

Prowadzący dr Małgorzata Pasek 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu grupy przedmiotów realizujących treści w obszarach nauk podstawowych z 

zakresu psychologii, filozofii, etyki zawodu pielęgniarki, podstaw pielęgniarstwa; wybranych przedmiotów opieki 

specjalistycznej oraz nauk społecznych. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1.  

czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u pacjentów w różnym 

wieku 
D.W1. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź pisemna 

2.  

etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i 

zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych 

chorobach 

D.W2. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź pisemna 

3.  

zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem w 

pielęgniarstwie internistycznym, chirurgicznym, położniczo-

ginekologicznym, pediatrycznym, geriatrycznym, 

neurologicznym, psychiatrycznym, w intensywnej opiece 

medycznej, opiece paliatywnej, opiece długoterminowej; 

D.W3. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja/ 

4.  
rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania; D.W4. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 



5.  

zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia 

do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki 

w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach 

D.W5. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

6.  

właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy 

pacjenta w różnych chorobach w zależności od wieku i stanu 

zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z 

innymi lekami i dróg podania; 

D.W6. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

7.  

standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad 

pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia 
D.W7. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź pisemna 

8.  
reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i hospitalizację D.W8. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

9.  

zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, 

intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, 

pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej, 

długoterminowej oraz na bloku operacyjnym) 

D.W10. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

10.  

metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i 

przytomności 
D.W18. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

11.  

metody i skale oceny bólu, poziomu sedacji oraz zaburzeń snu 

oraz stanów delirycznych u pacjentów w stanach zagrożenia życia 
D.W32. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

12.  

metody i techniki komunikowania się z pacjentem niezdolnym do 

nawiązania i podtrzymania efektywnej komunikacji ze względu na 

stan zdrowia lub stosowane leczenie 

D.W33. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

13.  

gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, 

ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej 

D.U1. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

14.  

prowadzić poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w 

różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, 

chorób i uzależnień 

D.U2. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

15.  

prowadzić profilaktykę powikłań występujących w przebiegu 

chorób 
D.U3 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

16.  

organizować izolację pacjentów z chorobą zakaźną w miejscach 

publicznych i w warunkach domowych 
D.U4. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

17.  

dobierać technikę i sposoby pielęgnowania rany, w tym 

zakładania opatrunków 
D.U6. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

18.  

dobierać metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich 

klasyfikacji 
D.U7. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

19.  

rozpoznawać powikłania po specjalistycznych badaniach 

diagnostycznych i zabiegach operacyjnych 
D.U8. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

20.  

doraźnie podawać pacjentowi tlen i monitorować jego stan 

podczas tlenoterapii 
D.U9. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

21.  

wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań 

diagnostycznych; 
D.U13. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 



22.  

przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych 

w ramach kontynuacji leczenia 
D.U14. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

23.  

dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej zmian 

oraz realizowaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem 

informatycznych narzędzi do gromadzenia danych 

D.U15. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

24.  

rozpoznawać powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego 
D.U18. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

25.  
prowadzić rozmowę terapeutyczną D.U20. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

26.  

prowadzić rehabilitację przyłóżkową i aktywizację z 

wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej 
D.U21. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

27.  

przekazywać informacje członkom zespołu terapeutycznego o 

stanie zdrowia pacjenta 
D.U22. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

28.  

oceniać poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego nasilenie oraz 

stosować farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie 

przeciwbólowe 

D.U24. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

29.  

przygotowywać i podawać pacjentom leki różnymi drogami, 

samodzielnie lub na zlecenie lekarza 
D.U26. 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

30.  

kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 

autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia 

dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji 

z pacjentem i jego rodziną  

PL1_K01 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

31.  
przestrzegania praw pacjenta  PL1_K02 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

32.  

samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem 

PL1_K03 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

33.  

ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności 

zawodowe 
PL1_K04 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

34.  

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 
PL1_K05 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

35.  

przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta 
PL1_K06 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

36.  

dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz 

dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 

PL1_K06 

odpowiedź 

ustna/odpowiedź 

pisemna/obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Wykład: informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, opis przypadku, studium pacjenta, samokształcenie, 

esej.  

Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne i szkoleniowe. 



Ćwiczenia praktyczne medyczne i praktyka zawodowa: ćwiczenia praktyczne, metoda problemowa, praca z chorym, studium 

przypadku, analiza dokumentacji medycznej, instruktaż, pokaz, zadania realizowane indywidualnie i zespołowo. 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Metody sprawdzania efektów kształcenia:  

 

- Odpowiedzi ustne 

- Odpowiedzi pisemne 

- Ocenianie ciągłe 

- Obserwacja studentów w rzeczywistych warunkach 

- Samoocena studentów  

- Ocena 360 

 

Kryteria oceny efektów kształcenia 

 

1. Po zakończeniu wykładów - zaliczenie pisemne - test wielokrotnego wyboru lub pytania problemowe otwarte lub esej 

Kryteria oceny: 

100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 

84 – 71% – max ilości punktów – dobry 

70 – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 

50 - 65% – max ilości punktów – dostateczny 

 

2. W trakcie trwania i po zakończeniu ćwiczeń praktycznych medycznych: 

 

a) ocena przez nauczyciela i samoocena efektów kształcenia według ustalonych kryteriów: 

 

Kryteria oceny wiedzy studenta: 

3 pkt. – student posiada rozległą wiedzę, samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami do 

rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy (ocena bardzo dobra) 

2 pkt. -student poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych problemów, wymaga ukierunkowania nauczyciela 

do rozwiązywania nowych problemów, poprawnie uzasadnia swoje opinie i poglądy (ocena dobra) 

1 pkt. – wymaga wyjaśnień, rozwiązuje problemy o średnim stopniu trudności, niektóre wypowiedzi są błędne (ocena 

dostateczna) 

0 pkt – pomimo pomocy nauczyciela ma trudności z prezentowaniem wiadomości oraz rozwiązywaniem problemów nawet o 

małym stopniu trudności. (ocena niedostateczna) 

 

Kryteria oceny umiejętności studenta: 

3 pkt. – zadanie wykonane samodzielnie, zgodnie z procedurą i zasadami zapewniające wysoką jakość opieki pielęgniarskiej 

(ocena bardzo dobra) 

2 pkt – zadanie wykonane z niewielkim ukierunkowaniem nauczyciela, poprawnie, zgodnie z zasadami i procedurą (ocena 

dobra). 

1pkt. – wykonanie zadania wymagało ukierunkowania i pomocy nauczyciela, wykonane zgodnie z zasadami (ocena 

dostateczna) 

0 pkt. – brak umiejętności wykonania zadania 

 

Kryteria oceny kompetencji społecznych studenta: 

3 pkt. – kompetencja osiągnięta w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą, samodzielną realizację zadań 

zawodowych, student zawsze przestrzega stosowane kryteria 

2 pkt. – kompetencja osiągnięta w stopniu dobrym, pozwalającym na dobrą, samodzielną realizację zadań zawodowych, 

student prawie zawsze przestrzega stosowane kryteria 

1pkt. – osiągnięcie kompetencji w stopniu dostatecznym, student częściowo stosował kompetencję do realizacji zadań 

zawodowych, student częściowo przestrzega stosowane kryteria, wymaga ukierunkowania nauczyciela 

0 pkt. – brak zachowań wskazujących na osiągnięcie danej kompetencji i wykorzystywanie do realizacji zadań zawodowych. 

Student wymagająca ukierunkowania i nadzoru nauczyciela oraz kształtowania właściwych zachowań. 

*Jeśli student z jakiejkolwiek kompetencji uzyska 0 punktów otrzymuje ocenę niedostateczną i nie może uzyskać 

zaliczenia z zajęć praktycznych. 

Po podsumowaniu wszystkich punktów ocena z zajęć praktycznych według kryteriów 

100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 

84 – 71% – max ilości punktów – dobry 

70 – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 

50 -65% – max ilości punktów – dostateczny 

 

b) Kryteria do oceny odpowiedzi ustnej  

c) Kryteria do oceny procesu pielęgnowania  

d) Kryteria szczegółowe zaliczenia ćwiczeń praktycznych medycznych: 



- Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność nawiązywania 

kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do informacji i współudziału w 

podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy zawodowej,  

- Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz zasadami etyki 

ogólnoludzkiej i zawodowej, 

- Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania), 

-- Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania, oraz pracy studentów (działania w roli członka 

zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki 

zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, podejmowanie działań edukacyjnych) 

- samoocena studentów 

 

W przypadku nieobecności studenta ćwiczenia praktyczne medyczne/praktyka zawodowa muszą być zrealizowane w innym 

terminie (ustalonym z koordynatorem zajęć). 

Warunki zaliczenia 

1. Ćwiczenia praktyczne medyczne 

- 100% obecność 

- zaliczenie tematów seminaryjnych 

- zaliczenie znajomości pielęgniarskich standardów opieki długoterminowej 

- zaliczenie dokumentacji procesu pielęgnowania (w tym zakres edukacji/poradnictwa jako diagnoza pielęgniarska) 

 

Warunkiem dopuszczenia do odbywania praktyki zawodowej jest zaliczenie zajęć praktycznych 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady: 
Organizacja opieki długoterminowej. Prawny aspekt opieki długoterminowej. Wielowymiarowa opieka pielęgniarska wobec 
pacjenta z różnymi schorzeniami i jego rodziny w aspekcie opieki długoterminowej  
Ćwiczenia praktyczne medyczne 
Standardy opieki długoterminowej w warunkach domowych. Proces pielęgnowania wobec pacjenta i jego rodziny w opiece 
długoterminowej w warunkach domowych. 
.  

Contents of the study programme (short version) 

Lectures 
Long-term care organization. The legal aspect of long-term care. Multidimensional nursing care for a patient with various 
diseases and his family in the aspect of long-term care 
Practical medical exercises 
Standards for long-term care at home. Nursing process for the patient and his family in long-term care at home. 
Professional practice 
Standards of long-term care in stationary conditions. Nursing process for the patient and his family in long-term care in 
stationary conditions. 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1. Ogólna charakterystyka opieki długoterminowej, podstawowe pojęcia. 

2. Uwarunkowania rozwoju opieki długoterminowej:: demograficzne, epidemiologiczne, społeczne i ekonomiczne  

3. Organizacja opieki długoterminowej, opieka długoterminowa w warunkach domowych 

a. Uwarunkowania rozwoju opieki długoterminowej:: demograficzne, epidemiologiczne, społeczne i ekonomiczne  

b. Realizatorzy świadczeń dla osoby obłożnie chorej i niesamodzielnej  

c. Charakterystyka pacjentów obejmowanych opieką długoterminową  

d. Czynniki warunkujące potrzebę umieszczenia pacjenta w stacjonarnej placówce opieki długoterminowej  

e. Kwalifikacja pacjentów do objęcia opieką długoterminową 

4. Uwarunkowania prawne opieki długoterminowej 

5. Charakterystyka schorzeń pacjentów zakwalifikowanych do opieki długoterminowej  

6. Problemy osób przewlekle chorych w aspekcie opieki długoterminowej w wybranych schorzeniach somatycznych w 

różnym wieku. 

7. Problemy osób upośledzonych umysłowo w aspekcie opieki długoterminowej 

8. Problemy osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie opieki długoterminowej 

9. Standardy i procedury w opiece długoterminowej 

10.  Metody oceny potrzeb, stanu funkcjonalnego i jakości życia 

11. Aktywizacja pacjentów  

12.  Rola rodziny w opiece nad pacjentem objętym opieką długoterminową . 

 

Ćwiczenia praktyczne medyczne 

1. Standardy i procedury w opiece długoterminowej w warunkach domowych  

2. Problemy osób upośledzonych umysłowo w aspekcie opieki długoterminowej. 



3. Opieka pielęgniarska wobec pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu. 

4. Pielęgnacja pacjentów sztucznie wentylowanych 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Eleonora Zielińska, Beata Guzak, Katarzyna Syroka-Marczewska Opieka długoterminowa. Uwarunkowania medyczne i 

prawne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018 

2. Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska: Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki o zdrowiu 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (10 h) + ćwiczenia medyczne 

(40 h) + praktyka zawodowa ( h) + udział w zaliczeniu (1 h) 
51 

Przygotowanie do, ćwiczeń, zajęć 5 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 10 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 9 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 

Liczba punktów ECTS     6  

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h) 10 h 

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h) 40 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
  
  



  
Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Ochrony Zdrowia 

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo Pomostowe - C,D,E 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 

Podstawy ratownictwa medycznego 

Course / group of courses Basics of Emergency Medical Services 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 1 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów II Semestr IV 

Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład 5  IV zaliczenie 

Seminarium 15  IV Zaliczenie z oceną 

Samokształcenie 8  IV zaliczenie 

Koordynator Mgr Zdzisław Wolak 

Prowadzący Mgr Zdzisław Wolak 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajęć:W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii i podstaw pielęgniarstwa. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

 

W35.zasady udzielania pierwszej pomocy i algorytmy 

postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych 

zabiegów resuscytacyjnych (BLS,Basic Life Support) i 

zaawansowanego podtrzymywania życia (ALS,Advanced Life 

Support) 

 W36.zasady organizacji i funkcjonowania systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego; 

W37.procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach 

masowych ,katastrofach i innych sytuacjach szczególnych 

 

 

W35 

 

W36 

 

 

W37 

 

Kolokwium, test 

zaliczeniowy,  



 

DU27.udzielać pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego 

zagrożenia życia; 

D.U28.doraźnie unieruchamiać złamania kości, zwichnięcia i 

skręcenia oraz przygotowywać pacjenta do transportu; 

D.U29.doraźnie tamować krwawienia i krwotoki 

D.U30.wykonywać podstawowe zabiegi resuscytacyjne u 

dorosłych i dzieci oraz stosować 

automatycznydefibrylatorzewnętrzny(AED,Automated External 

Defibrillator) i bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych 

U27 

 

U28 

 

U29 

 

U30 

 

 

 rozwiązywanie 

symulowanych sytuacji na 

fantomach  

wykonywanie rękoczynów 

 
Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie czynności 

zawodowych 
 Obserwacja studenta 

  



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

- objaśnienie (wyjaśnienie, omówienie), 

- pokaz, prezentacja, 

- symulacja, 

- instruktaż, ćwiczenia przedmiotowe 

- obserwacja 

 - samokształcenie 

 

 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Kryteria procentowe oceny kolokwium zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie 

Kryteria oceny pracy zaliczeniowej (samokształcenie)  zgodne z Regulaminem Studiów PWSZ w Tarnowie  

 Wiedza: 

- aktywność studenta, odpowiedzi ustne 

- przygotowanie pracy na zadany temat 

- niezbędna obecność na zajęciach, znajomość zasad udzielania pomocy, niezbędna do zaliczenia testu 

Umiejętności:  

- wykonywanie rękoczynów resuscytacyjnych 

- rozwiązywanie symulowanych sytuacji na fantomach 

- jakość podejmowanych interwencji resuscytacyjnych i doraźnych w zagrożeniu zdrowia w warunkach symulowanych. 

Kompetencje: 

Obserwacja pod kątem właściwej oceny konsekwencji  podejmowanych działań , samodzielności i odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje 

 

 

 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na którą składa się:  ocena z kolokwium,  ocena z aktywność na zajęciach, zaliczenie pracy 
samokształceniowej, Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów. Zaliczenie w formie pisemnej: test jednokrotnego 
wyboru składający się z  minimum 25 pytań (po 1 pkt. za prawidłową odpowiedź oraz 60% prawidłowych odpowiedzi) oraz 1 
praca pisemna realizowana w trakcie semestru.  

 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Przedmiotem zajęć jest postępowanie reanimacyjne w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, oraz pomoc doraźna  w 
innych stanach zagrożenia zdrowia i życia, z wykorzystaniem fantomów do nauki zabiegów ratowniczych. Zapoznanie z 
podstawowymi aktami prawnymi w obszarze ratownictwa medycznego, oraz organizacją udzielania pomocy w zdarzeniach 
pojedynczych, mnogich i katastrofach. 

Contents of the study programme (short version) 

The subject of the course is the resuscitation procedure in the states of immediate life threat, and emergency help in other 
states of health and life threat, using phantoms to learn rescue procedures. Acquainting with the basic legal acts in the field of 
emergency medical services, and organization of providing assistance in individual, multiple and disaster events. 

 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 



1. System zintegrowanego RM w Polsce i na świecie 
2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie ratownictwa. 
3. Organizowanie akcji ratunkowej ,fazy akcji ratunkowej. 
5.     Podział poszkodowanych,  wypadku masowego, katastrofy, triage -segregacja ofiar.                                 6.     Szpitalny 

Oddział Ratunkowy w sytuacji zdarzenia masowego i katastrofy 

Ćwiczenia  praktyczne medyczne: 

1.  Algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS - basic life 

support) i zaawansowanego podtrzymywania życia (ALS - advanced life support) . 

2. Wykonywanie defibrylacji automatycznej (AED) i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych. 

3.  Postępowanie  ratownicze w stanach zagrożenia życia: , OZW, anafilaksja, omdlenia, drgawki, 
4. Pierwsza pomoc w sytuacjach nagłych: doraźnie tamowanie krwawień i krwotoków, doraźne unieruchomienia złamania 

kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowanie pacjenta do transportu,  urazy mózgowo-czaszkowe, urazy kręgosłupa, 

urazy klatki piersiowej i miednicy. 

5. Utonięcia, hipotermia, porażenia prądem, piorunem. 

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 

1. J. Ćiećkiewicz - pod red. - Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych Górnicki Wyd. Med. 2010    2.ERC.PRC-

Wytyczne resuscytacji Kraków 2015/www.prc.krakow.pl                                                                  3. M. Kózka pod. red. - 

Pielęgniarstwo ratunkowe  PZWL 2013                                                                        4. M.Goniewicz - Pierwsza pomoc  

PZWL 2011 

 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem:udział w zajęciach 

 – wykład 

 - seminarium  

 -konsultacje z prowadzącym 

 - udział w zaliczeniu 

5 godz. 

15 godz. 

1 godz. 

1 godz, 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 1 godz. 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 2 godz. 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 2 godz. 

Inne (samokształcenie) 3 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz. 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(21h) 21 godz 

Zajęcia o charakterze praktycznym (15 h) 15 godz 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
  



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Instytut Ochrony Zdrowia /Zakład Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo 

Nazwa zajęć / grupy zajęć 

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 

Course / group of courses  

Kod zajęć / grupy zajęć 607 Kod Erasmusa  

Punkty ECTS  Rodzaj zajęć1 obowiązkowe 

Rok studiów 1 Semestr 2 

Formaprowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Wykład (W) 45 

      

       0 

        

        2 

 

Zaliczenie z oceną 

 

Praktyka zawodowa  40       0 2 Zaliczenie 

     

Koordynator Mgr Maria Siwek   

Prowadzący dr Tadeusz Wójcikiewicz,mgr Maria Siwek, dr Barbara Kubik 

Język wykładowy polski 

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Formaprowadzenia zajęć:W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, ZT 

– zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Podstawy anatomii, pielęgniarstwa, farmakologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, chorob wewnętrznych i 

pielęgniarstwa internistycznego.. 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów 
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 
Czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u pacjentów w różnym 

wieku; 
D.W.1. Sprawdzian pisemny 

2 
Zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem  w 

intensywnej opiece medycznej, 
D.W.3. Sprawdzian pisemny 

3 Rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania; D.W.4. Sprawdzian pisemny 

4 

Zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia 

do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki 

w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach; 

D.W.5. Sprawdzian pisemny 



5 

Właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy 

pacjenta w różnych chorobach w zależności od wieku i stanu 

zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z 

innymi lekami i dróg podania; 

D.W.6. Sprawdzian pisemny 

6 
Standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad 

pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia; 
D.W.7. Sprawdzian pisemny 

7 
Reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i 

hospitalizację; 
D.W.8. Sprawdzian pisemny 

8 
Zasady organizacji opieki specjalistycznej  w intensywnej opiece 

medycznej; 
D.W.10. Sprawdzian pisemny 

9 
Metody, techniki i narzędzia oceny stanu  świadomości i 

przytomności; 
D.W.18. Sprawdzian pisemny 

10 
Standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i 

zabiegach ratujących życie; 
D.W.28. Sprawdzian pisemny 

11 
Zasady obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, obejmujące 

monitorowanie w zakresie podstawowym i rozserzonym; 
D.W.29. Sprawdzian pisemny 

12 
Metody znieczulenia i zasady opieki nad pacjentem po 

znieczuleniu; 
D.W.30. Sprawdzian pisemny 

13 

Patofzjologię i objawy kliniczne chorób stanowiących zagrożenie 

dla życia ( niewydolność oddechowa, niwydolnośc krążenia, 

niewydolność układu nerwowego, wstrząs, sepsa); 

D.W.31. Sprawdzian pisemny 

14 

Metody i skale oceny bólu, poziomu sedacji oraz zaburzeń snu 

oraz stanów delirycznych u pacjentów w stanach zagrożenia 

życia; 

D.W.32. Sprawdzian pisemny 

15 

Metody i techniki komunikowania się z pacjentem niezdolnym do 

nawiązywania i podtrzymywania efektywnej komunikacji ze 

względu na stan zdrowia lub stosowane leczenie; 

D.W.33. Sprawdzian pisemny 

16 

Zasady profilaktyki powikłań związanych ze stosowaniem 

inwazyjnych technik diagnostycznych  i terapeutycznych u 

pacjentów w stanie krytycznym; 

D.W.34. Sprawdzian pisemny 

1 

W zakresie umiejętności potrafi: 

Gromadzić informację, formułować diagnozę pielęgniarską, 

ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje 

pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej; 

 

D.U.1. 

- Obserwaja uczestnicząca 

- przestrzegnie procedur 

postępowania w opiece nad 

chorym;  

 

2 
Prowadzić profilaktykę powikłań występujących w przebiegu 

chorób; 
D.U 3. j.w 

3 
dobierać technikę i sposoby pielęgnowania rany, w tym zakładania 

opatrunków; 
D.U.6. j.w 

4 
Dobierać metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich 

klasyfikacji; 
D.U.7 j.w 

5 
Rozpoznawać powikłania po specjalistycznych badaniach 

diagnostycznych i zabiegach operacyjnych; 
D.U.8. j.w 

6 
Doraźnie podawać  tlen  i monitorować jego stan podczas 

tlenoterapii; 
D.U.9. j.w 

7 
Przygotowywać pacjenta fizycznie i psychicznie do badań 

diagnostycznych; 
D.U.12 j.w 



8 

Dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej zmian 

i realizowaaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych do gromadzenia danych; 

D.U.15. j.w 

9 
Prowadzić u dorosłych żywienie dojelitowe ( przez zgłębnik i 

przetokę odżywczą) oraz żywienie pozajelitowe; 
D.U.17. j.w 

10 
Rozpoznawać powikłania leczenia farmakologicznego, 

dietetycznego,rehabilitacyjnego i leczniczo pielęgnacyjnego;  
D.U.18. j.w 

11 
Pielęgnować pacjenta z przetoką jelitową oraz rurką intubacyjną i 

tracheotomijną; 
D.U.19. j.w 

12 Prowadzić rozmowę terapeutyczną; D.U.20. j.w. 

13 
Przekazywać informacje członkom zespołu terapeutycznego o 

stanie zdrowia pacjenta; 
D.U.22 j.w. 

14 Asystować lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych; D.U.23. j.w. 

15 

Oceniać poziom bólu, reakcję pacjenta na ból, reakcję pacjenta na 

ból i jego nasilenie oraz stosować farmakologiczne i nie 

farmakologiczne postępowanie p/bólowe; 

D.U.24. j.w 

16 
Przygotowywać i podawać pacjentom leki różnymi drogami, 

samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 
D.U. 26. j.w 

17 
Udzielać pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego 

zagrożenia życia; 
D.U.27. j.w. 

1 

W zakresie postaw : 

Kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 

autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia 

dla różnic światopoglądowychi kulturowych oraz empatii w relacji 

z pacjentem i jego rodziną; 

K.O.1 
Obserwacja 

 

2 Przestrzegania praw pacjenta  K.O.2. j.w 

3 

Samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzegania, wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem; 

K.O.3 j. w 

4 
Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności 

zawodowe; 
K.O.4. j.w 

5 
Zasięgania opini ekspertów w przypadku trudności z 

rozwiązaniem problemu; 
K.O.5. j.w 

6 
Przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na 

reakcje własne i pacjenta; 
K.O.6. j.w. 

7 

Dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń  w zakresie 

wiedzy, umiejetności i kompetencji społecznych oraz dokonywania 

samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych; 

K.O.7. j.w 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Teoria - wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody eksponujące- film, prezentacja 

multimedialna, 

 

Praktyka zawodowa - realizacja świadczeń w warunkach rzeczywistych 

Kryteria ocenyi weryfikacji efektów uczenia się 

1.Kryteria oceny teorii: sprawdzian pisemny: test 

poprawnych odpowiedzi;    90   -100% - bardzo dobry 



                                               85 – 89% - plus dobry 

                                               71  - 84% - dobry  

                                                66 – 70%  - plus dostateczny 

                                               50 – 65% -   dostateczny 

2. Zaliczenie praktyki zawodowej 

- udokumentowane odbycie praktyki zawodowej w danej placówce 

 

Warunki zaliczenia 

wykład - zaliczenie z oceną  

praktyka zawodowa - zaliczenie  

 

Warunki zaliczenia 

 

1.Wykład:  

- obecność na zajęciach  

- zaliczenie testu na minimum ocenę dst  

2.praktyka zawodowa 

- udokumentowana obecność na zajęciach 

 

Treści programowe (skrócony opis) 

Wykłady: Przygotowanie pacjenta do znieczulenia, opieka pielęgniarska po znieczuleniu. Intensywny nadzór 
bezprzyrządowy i przyrządowy - rozpoznanie stanu zagrożenia życia. Opieka nad chorym nieprzytomnym. Ostre stany 
choroby- wstrząs, ostra niewydolność krążenia, ostra niewydolność układu oddechowego, niewydolność układu 
nerwowego , sepsa.  Pielęgnowanie chorego z dostepem naczyniowym żylnym i tętniczym.  

 

Contents of the study programme (short version) 

Lectures: Preparing the patient for anesthesia, nursing care after anesthesia. Intensive non-instrumental and 
instrumental supervision - recognition of a life-threatening condition. Caring for the unconscious patient. Acute 
disease stages - shock, acute circulatory failure, acute respiratory failure, acute renal failure, nervous system failure, 
multi-organ trauma, sepsis. Nursing a patient with venous and arterial vascular access. 

 

Treści programowe (pełny opis) 

Wykłady: 

1. Specyfika oddziału i specyfika pracy pielęgniarki w OIOM.. Komunikowanie się z pacjentem w stanie zagrożenia 

życia, z rurką traheotomijną ,  intubacyjną; bezpieczeństwo pacjenta i bezpieczeństwo własne. 

2. Reanimacja krążeniowo –oddechowa w warunkach  oddziału A i IOM, farmakoterapia, elektroterapia. Monitorowanie 

przyrządowe i bezprzyrządowe , zaburzenia równowagi kwasowo- zasadowej. 

3. Różne rodzaje znieczulenia – przygotowanie pacjenta do znieczulenia, niebezpieczeństwa w trakcie znieczulenia, 

stosowane leki ,  model opieki pielęgniarskiej nad chorym przygotowywanym do znieczulenia, opieka pielęgniarska 

w trakcie i  po różnych rodzajach znieczulenia. 

4. Opieka pielęgniarska nad pacjentem nieprzytomnym z dostępem naczyniowym żylnym i tętniczym, żywionym 

dojelitowo i pozajelitowo. 

5. Model opieki pielęgniarskiej nad pajcjentem z niewydolnścią oddechową, we wstrząsie, z niewydolnością krążenia, 

niewydolnością układu nerwowego, nerek , w sepsie, z urazem wielonarządowym.  

 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

 

Literatura: 



1. Anestezjologia iIntensywna Opieka – Klinika i pielęgniarstwo.- erdakcja naukowa Laura Wołowicka , Danuta Dyk, 

PZWL Warszawa 2009 

2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – redakcja naukowa Danuta DykAleksandra Gutysz Wojnicka. 

PZWL  Warszawa 2018 

3. Leki w intensywnej Terapii od A   do  Z-   Henry Paw, Rob Shulman , Warszawa,  PZWL - 2011 

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej nauki medyczne 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (45 h.) + laboratorium (… h) + 

ćwiczenia (h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (1h) + udział w zaliczeniu ( 1 h) 
 

- wykład;                                                                                                                                                                                                                        

-  udział w zaliczeniu 

- konsultacje z prowadzącym 

45  godz 

1godz 

1 godz 

-praktyka zawodowa 

- przygotowanie do praktyki zawodowej 

40 godz 

3 godz 

- Indywidualna praca studenta z literaturą i wykładami 5 godzin 

  

  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 95godz 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego(47h) 0 

Zajęcia o charakterze praktycznym (40 h) 0 

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 
i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zaj 
 
  



Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział  Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa  

Kierunek studiów 
 

Pielęgniarstwo   

Nazwa zajęć / grupy zajęć  

Farmakologia  

 

Course / group of courses Scientific Research in Nursing  

Kod zajęć / grupy zajęć 583 Kod Erasmusa   

Punkty ECTS 0 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe  

Rok studiów I Semestr I  

Forma prowadzenia zajęć2 

Liczba 

godzin 

[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

W 10 0 I zaliczenie 

Ć 10 0 I zaliczenie z oceną 

     

Koordynator mgr Marzena Koszyk  

Prowadzący mgr Marzena Koszyk  

Język wykładowy polski  

Objaśnienia: 

1 Rodzaj zajęć: obowiązkowe, do wyboru. 

2 Forma prowadzenia zajęć: W - wykład, Ć - ćwiczenia audytoryjne, L - lektorat, S – seminarium/ zajęcia seminaryjne, ĆP - 

ćwiczenia praktyczne (w tym zajęcia wychowania fizycznego), ĆS - ćwiczenia specjalistyczne (medyczne/ kliniczne), LO – 

ćwiczenia laboratoryjne, LI - laboratorium informatyczne, ZTI - zajęcia z technologii informacyjnych, P – ćwiczenia projektowe, 

ZT – zajęcia terenowe, SK - samokształcenie (i inne), PR – praktyka      

          

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 
 

Znajomość zagadnień z nauk społecznych; nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym: podstawy 

pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej. 

 

Szczegółowe efekty uczenia się  

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  

efektu uczenia s 

1 

Charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, 

główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania 

uboczne  

A.W16  

2 Omawia podstawowe zasady farmakoterapii  A.W17  

3 

Charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie 

lecznicze oraz zasady leczenia krwią i środkami 

krwiozastępczymi  

A.W18   

4 

Ocenia wpływ leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i 

biochemiczne procesy zachodzące w poszczególnych 

narządach  

A.U8  

5 

Różnicuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie 

lecznicze; 

- efektywnie korzysta ze źródeł informacji (baz danych) 

dotyczących leków  

A.U9  



  

6 Zna problematykę leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi  A.U10   

7 
Szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych 

grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych  
A.U16   

    

    

    

 



Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

wykład informacyjny, konwersatoryjny 

prezentacja multimedialna  

dyskusja problemowa 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Metody sprawdzania efektów kształcenia: 

 

- test jednokrotnego wyboru - zaliczenie  

 

Kryteria oceny efektów kształcenia 

 

Zaliczenie testu według kryteriów oceny: 

100-90 % – max ilości punktów – bardzo dobry 

89 – 85% – max ilości punktów - plus dobry 

84 – 71% – max ilości punktów – dobry 

70 – 66% – max ilości punktów – plus dostateczny 

65 -60% – max ilości punktów – dostateczny  

Warunki zaliczenia 

Wykład - zaliczenie  

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną 

 

Warunkiem zaliczenia jest:  

 

- zdanie zaliczenia pisemnego w formie testu jednokrotnego wyboru na minimum 60% poprawnych odpowiedzi.  

Treści programowe (skrócony opis) 

Mechanizmy działania leków. Działania niepożądane i interakcje lekowe. Podstawowe zagadnienia farmakokinetyczne. Leki 
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, układu krążenia, układu oddechowego, układu pokarmowego. Leki 
hormonalne. Leki immunosupresyjne. Farmakoterapia nowotworów. Farmakoterapia zakażeń bakteryjnych, wirusowych, 
grzybiczych. Środki odkażające. Toksykologia. Zależności lekowe.  

Contents of the study programme (short version) 

Mechanisms of drug action. Negative side effects and drug interactions. Basic pharmacokinetic issues. Drugs applied for the 
central and peripheral nervous system, the cardiovascular system, the pulmonary system, the gastrointestinal tract. Hormonal 
drugs. Immunosuppressive drugs. Pharmacotherapy of cancer. Drug treatment of bacterial, viral and fungal infections. 
Disinfectants. Toxicology. Dependences between/among medicines.  

Treści programowe (pełny opis) 

 Wykłady: 

 

1.Wprowadzenie do farmakologii ogólnej. 

2.Lek – pochodzenie, postacie, działanie, drogi podania; dawki, stężenie leków; czynniki wpływające na działanie leków; 

toksyczność; zależność efekt-dawka; działania niepożądane leków. 

3.Podstawy farmakokinetyki – podstawowe procesy farmakokinetyczne, LADME, wchłanianie, transport, dystrybucja, 

biotransformacja, eliminacja leków. 

4.Ośrodkowy układ nerwowy – leki psychotropowe: nasenne, anksjolityczne, neuroleptyki, przeciwdepresyjne, 

przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach neurodegeneracyjnych. Leki znieczulenia ogólnego i miejscowego. 

5.Farmakoterapia bólu. Narkotyczne leki przeciwbólowe. NLPZ i paracetamol. 

6.Autonomiczny układ nerwowy – leki układu adrenergicznego i cholinergicznego. 

7.Chemioterapia zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, pierwotniakowych. Środki odkażające i antyseptyczne. 

8.Chemioterapia chorób nowotworowych. 

9.Hormony – podwzgórza, przysadki, kory nadnerczy, płciowe, tarczycy i ich zastosowanie w farmakoterapii. Klasyfikacja i 

leczenie cukrzycy. 

10.Układ sercowo-naczyniowy : leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej serca, niewydolności 

serca, niewydolności krążenia, zaburzeniach gospodarki lipidowej, przeciwarytmiczne. 

11.Układ oddechowy – farmakoterapia astmy oskrzelowej, POCHP; leki wykrztuśne, przeciwkaszlowe; leczenie tlenem. 

12.Układ pokarmowy – leki stosowane w refluksie, chorobie wrzodowej, leki przeciwwymiotne, przeczyszczające, 

przeciwbiegunkowe, farmakoterapia choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelit. 

13.Leki immunosupresyjne – podział i zastosowanie. 

14.Toksykologia. Zależności lekowe. 



 

Ćwiczenia: 

 

1.Recepta – podstawowe informacje o zasadach i sposobach przepisywania leków. 

2.Wpływ stanów patologicznych oraz czynników genetycznych na działanie leków. 

3.Kliniczne znaczenie interakcji leków. Interakcje leków z żywnością. 

4.Stosowanie leków w czasie ciąży i karmienia piersią. 

5.Receptory a leki – teorie receptorowego działania leków, rodzaje, budowa i mechanizm działania receptorów. 

6.Leki ośrodkowego układu nerwowego. 

7.Leki układu autonomicznego. 

8.Zasady antybiotykoterapii i chemioterapii zakażeń. 

9.Krew, preparaty krwiopochodne i krwiozastępcze. Leki wpływające na proces krzepnięcia krwi.  

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

Literatura podstawowa: 

 

1.Obuchowicz E., Małecki A., Kmieciak-Kołada K., Okopień B.: Farmakologia dla studentów i absolwentów kierunków 

medycznych. Wydawnictwo Śląsk 2011. 

2.Rajtar-Cynke G.: Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu 

Akademii Medycznych. Wyd. Czelej, Lublin 2007. 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

1.Farmakologia i toksykologia. E.Mutschler, G.Geisslinger, H.K.Kroemer, P.Ruth, M.Schafer-Korting. MedFarm Wrocław 

2010.  

Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej  

Sposób określenia liczby punktów ECTS  

Forma nakładu pracy studenta 

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  

[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (10 h.) + seminarium (10 h)  

Konsultacje z prowadzącym 
 

Przygotowanie do seminarium  

Przygotowanie do kolokwiów i zaliczenia  

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp.  

Inne  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  

Liczba punktów ECTS  

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (… h)  

Zajęcia o charakterze praktycznym (… h)  

Objaśnienia: 
1 godz. = 45 minut; 1 punkt ECTS = 25-30 godzin 
W sekcji „Liczba punktów ECTS” suma punktów ECTS zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 
akademickiego i o charakterze praktycznym nie musi równać się łącznej liczbie punktów ECTS dla zajęć/ grupy zajęć. 
 


