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SYLABUS  

przedmiotu/MODUŁU: 

Nazwa  

przedmiotu/MODUŁU: 
Pracownia endoskopowa PI_2_ZPP_PE 

Kategoria 

przedmiotu/MODUŁU: 
Zaawansowana praktyka pielęgniarska B 

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo 

Forma studiów: Stacjonarne 

Poziom studiów: Studia II stopnia 

Rok studiów: I Semestr studiów: I 

Liczba punktów ECTS 

dla 

przedmiotu/MODUŁU: 

2 

Język wykładowy: Polski 

Prowadzący  

przedmiot/MODUŁ: 
 

 

Forma zajęć 
Liczba godzin  

w planie 
Forma zaliczenia 

*wpisz symbol 

Praktyki zawodowe (PZ) 40 Z/O 

*Z-zaliczenie; Z/O-zaliczenie na ocenę; E-egzamin 

 

OPIS przedmiotu/MODUŁU: 

Cele i założenia 
przedmiotu/MODUŁU: 

1. Zapoznanie z najnowszymi technikami diagnostycznymi 

wykorzystywanymi w pracowni endoskopowej 

2. Przygotowanie do wykorzystania technik diagnostycznych 

stosowanych w pracowni endoskopowej, udziału w przygotowaniu 

pacjenta, opiece w trakcie i po diagnostyce. 

Wymagania wstępne do 
przedmiotu/MODUŁU: 

Wiedza z endoskopii nabyta w ramach zajęć teoretycznych z 

przedmiotu endoskopia. 

Metody dydaktyczne  Instruktaż 

 Pokaz 

  Omówienie 

 

MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Kod 

modułowego 

efektu 

uczenia się 

Treść modułowego efektu uczenia się 

Metody weryfikacji  

efektu uczenia się 

UMIEJĘTNOŚCI 

W zakresie umiejętności student potrafi: 

B.U8. 
uczyć pacjenta i jego rodzinę postępowania przed 

planowanym i po wykonanym procesie diagnostyki i terapii 

endoskopowej;  

obserwacja 360*, 

wykonanie zadania, ocena 

nauczyciela 
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B.U9. 
współuczestniczyć w procesie diagnostyki i terapii 

endoskopowej;  

obserwacja 360*, 

wykonanie zadania, ocena 

nauczyciela 

B.U10. 
prowadzić dokumentację medyczną w pracowni 

endoskopowej; 

obserwacja 360*, 

wykonanie zadania, ocena 

nauczyciela 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: 

B.K2. 

formułowania opinii dotyczących różnych aspektów 

działalności zawodowej oraz zasięgania porad ekspertów w 

przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 

problemu; 

obserwacja 360*, ocena 

nauczyciela 

B.K5. 
ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych; 

obserwacja 360*, ocena 

nauczyciela 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i 

kształtowania umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; 

obserwacja 360*, ocena 

nauczyciela 

 

TREŚCI MERYTORYCZNE przedmiotu/MODUŁU: 

 Praktyki zawodowe (PZ) 

SEMESTR I II III IV 

LICZBA GODZIN (L) 40 - - - 

RAZEM 40 

semestr I 

LP Zakres tematyczny 

Odniesienie zakresu 

tematycznego do konkretnego 

modułowego efektu uczenia 

się 

1. 
Organizacja i funkcjonowanie pracowni endoskopowej oraz 

zasady wykonywania procedur endoskopowych 
B.U9. B.U10. B.K2. B.K5. 

B.K10. 

2. 
Kompetencje pielęgniarki w poradni endoskopowej. Udział 

pielęgniarki w badaniach endoskopowych. 
B.U9. B.U10. B.K2. B.K5. 

B.K10. 

3. 
Opieka nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu 

endoskopowym w pracowni endoskopowej.  
B.U8.. B.K2. B.K5. B.K10. 

4. 

Przygotowanie pracowni i sprzętu do przeprowadzenia 

zaplanowanych badań endoskopowych. Postępowanie ze 

sprzętem po badaniu.  

B.U9. B.U10. B.K2. B.K5. 

B.K10. 

5. 
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej obowiązujące w 

pracowni endoskopowej; 
B.U10. B.K2. B.K5. B.K10. 

 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma nakładu pracy studenta/Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: 

Godziny wynikające z planu studiów - 

Konsultacje przedmiotowe - 

Kontakt z nauczycielem praktycznej nauki zawodu 40 

Egzaminy i zaliczenia w sesji - 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zaleconej literatury 10 
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Opracowanie wyników - 

Przygotowanie prezentacji/dyskusji/procesu pielęgnowania - 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 50 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2 

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU  - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ ZALICZENIEM NA OCENĘ 

Praktyki zawodowe 

(PZ) 

Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę (Z/O) stanowi: 

 spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie praktyk 

zawodowych dla kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia  
 

 

WYKAZ LITERATURY 

LITERATURA PODSTAWOWA 

1. Endoskopia układu pokarmowego. J.D. Waye. (red.wyd. pol. A. Dąbrowski); 2018. 

2. Endoskopia układu pokarmowego. M. Classen, G. Tytgat, C. Lightdale, t. 1-3. (red. wyd. pol. 

Paradowski L.). Wyd. Med–Media, Warszawa 2013. 

3. Bronchofiberoskopia. M. Pirożyński, Alfa Medica Press, 2012. 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Kliniczna endoskopia przewodu pokarmowego. G. Ginsberg, C.J. Gostout, M.L. Kochman, I. 

Norton: Warszawa 2009. 

 

  Podpis prowadzącego przedmiot/MODUŁ: 

   

   

 


