KARTA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH STUDENTA

miejsce odbywania zajęć praktycznych pieczęć placówki

Imię i nazwisko studenta ………………………………………….numer albumu…………
Opiekun zajęć praktycznych………………………………………………………………….
Przedmiot………………………………………………………………………………………
Grupa………………………………

semestr…………………………………………..

KARTA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH: efekty kształcenia w zakresie
umiejętności – ćwiczenia
Wykaz umiejętności pielęgniarskich
Data Ocena
Podpis
opiekuna
C.U06.
C.U07.
C.U08.
C.U08.1.
C.U08.2.
C.U09.
C.U10.
C.U11.

C.U12.
C.U13.
C.U14.
C.U14.1.
C.U14.2.
C.U14.3.
C.U14.4.
C.U15.
C.U15.1.
C.U15.2.
C.U16.

Wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał
ketonowych i glukozy we krwi i moczu oraz cholesterolu we
krwi, a także inne testy paskowe
Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta
Ocenia podstawowe parametry życiowe: temperaturę, tętno,
ciśnienie tętnicze krwi, ośrodkowe ciśnienie żylne
Ocenia , oddech, szczytowy przepływ wydechowy,
świadomość
Ocenia obwody, saturację, masę ciała i wzrost, wskaźnik
BMI oraz grubość fałdów skórnych
Pobiera materiał do badań laboratoryjnych i
mikrobiologicznych oraz asystuje lekarzowi podczas badań
diagnostycznych
Stosuje zabiegi przeciwzapalne
Przechowuje i przygotowuje leki zgodnie z obowiązującymi
standardami
Podaje pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z
pisemnym zleceniem lekarza lub zgodnie z posiadanymi
kompetencjami oraz oblicza dawki leków
Wykonuje szczepienia przeciwko WZW i tężcowi
Wykonuje płukanie jamy ustnej i gardła
Wykonuje płukanie oka i ucha
Wykonuje płukanie żołądka
Wykonuje pęcherza moczowego
Wykonuje płukanie portu naczyniowego
Zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych monitoruje i
pielęgnuje miejsce wkłucia obwodowego, wkłucia
centralnego i portu naczyniowego
Monitoruje i pielęgnuje miejsce wkłucia centralnego i portu
naczyniowego
Wykonuje kroplowe wlewy dożylne
Wykorzystuje dostępne metody karmienia pacjenta (doustne,

C.U17.
C.U18.
C.U18.1.
C.U18.2.
C.U19.
C.U20.
C.U21.
C.U22.
C.U23.
C.U24.
C.U25.
C.U26

przez zgłębnik, przetoki odżywcze)
Przemieszcza i pozycjonuje chorego w pozycjach z
wykorzystaniem różnych technik i metod
Wykonuje gimnastykę oddechową
Wykonuje odśluzowywanie dróg oddechowych
Wykonuje inhalację, drenaż ułożeniowy
Wykonuje nacieranie, oklepywanie ćwiczenia czynne i bierne
Wykonuje zabiegi higieniczne
Pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z
zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów
medycznych w tym stosuje kąpiele lecznicze
Ocenia ryzyko rozwoju odleżyn i stosuje działania
profilaktyczne
Wykonuje zabiegi doodbytnicze
Zakłada cewnik do pęcherza moczowego, monitoruje diurezę
i usuwa cewnik
Zakłada i usuwa zgłębnik do żołądka
Prowadzi dokumentację medyczną i posługuje się nią

OCENA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH STUDENTA
Wykaz umiejętności pielęgniarskich
KS1.
KS2.
KS3.
KS4.
KS5.
KS6.
KS7.
KS8.
KS9.
KS10.

Zaliczenie

Podpis
opiekuna

Szanuje godność i autonomię osób powierzonych jej opiece
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i umiejętności,
dążąc do profesjonalizmu
Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w
opiece
Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i
wykonywanie zadań zawodowych
Przestrzega praw pacjenta
Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki
zawodowe
Przestrzega tajemnicy zawodowej
Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w
rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad
kodeksu etyki zawodowej.
Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta
Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz
współpracownikami

Zaliczenie kompetencji społecznych studenta
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ocena umiejętności praktycznych
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………

Podpis opiekuna zajęć praktycznych

