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SYLABUS  

przedmiotu/MODUŁU: 

Nazwa  

przedmiotu/MODUŁU: 

Podstawowa opieka zdrowotna  

(gabinet pielęgniarki POZ i gabinet lekarza POZ) 
PI_2_ZPP_POZ 

Kategoria 

przedmiotu/MODUŁU: 
Zaawansowana praktyka pielęgniarska B 

Kierunek studiów: Pielęgniarstwo 

Forma studiów: Stacjonarne 

Poziom studiów: Studia II stopnia 

Rok studiów: I Semestr studiów: II 

Liczba punktów ECTS 

dla 

przedmiotu/MODUŁU: 

1 

Język wykładowy: Polski 

Prowadzący  

przedmiot/MODUŁ: 
 

 

Forma zajęć 
Liczba godzin  

w planie 
Forma zaliczenia 

*wpisz symbol 

Praktyki zawodowe (PZ) 20 Z/O 

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

 

OPIS przedmiotu/MODUŁU: 

Cele i założenia 
przedmiotu/MODUŁU: 

Przygotowanie studenta do udzielania świadczeń w zakresie POZ z 

wykorzystaniem założeń koordynowanej opieki pielęgniarskiej.  
Wymagania wstępne do 
przedmiotu/MODUŁU: 

Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotu koordynowana opieka 

zdrowotna (kierunek pielęgniarstwo, studia II
0
) oraz z przedmiotu 

POZ (kierunek pielęgniarstwo, studia I
0
). 

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.U19. 
koordynować realizację świadczeń zdrowotnych dla 

pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi;  

obserwacja 360*, 

wykonywanie zadań, ocena 

nauczyciela 

B.U20. 
opracowywać diagnozę potrzeb zdrowotnych i plan 

organizacji opieki oraz leczenia na poziomie organizacji i 

międzyinstytucjonalnym;  

obserwacja 360*, 

wykonywanie zadań, ocena 

nauczyciela 
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B.U21. 
planować i koordynować proces udzielania świadczeń 

zdrowotnych, z uwzględnieniem kryterium jakości i 

efektywności. 

obserwacja 360*, 

wykonywanie zadań, ocena 

nauczyciela 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

W zakresie kompetencji społecznych student jest gotów do: 

B.K3. 
okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem 

zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową; 

samoocena/ocena 

nauczyciela 

B.K5. 
ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych; 

samoocena/ocena 

nauczyciela 

B.K10. 
systematycznego wzbogacania wiedzy zawodowej i 

kształtowania umiejętności, dążąc do profesjonalizmu; 

samoocena/ocena 

nauczyciela 

B.K11. 

współdziałania w ramach zespołu interdyscyplinarnego w 

rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad 

kodeksu etyki zawodowej. 

samoocena/ocena 

nauczyciela 

 

TREŚCI MERYTORYCZNE przedmiotu/MODUŁU: 

 Praktyki zawodowe (PZ) 

SEMESTR I II III IV 

LICZBA GODZIN (L) 20 - - - 

RAZEM 20 

semestr II 

LP Zakres tematyczny 

Odniesienie zakresu 

tematycznego do konkretnego 

modułowego efektu uczenia 

się 

1. 
Koordynowana opieka zdrowotna w pracy pielęgniarki POZ. B.U19. B.U20. B.K3. B.K5. 

B.K10. B.K.11. 

2. 
Koordynowana opieka zdrowotna w pracy pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej. 
B.U19. B.U20. B.K3. B.K5. 

B.K10. B.K.11. 

3. 

Ocena sytuacji zdrowotnej podopiecznych, planowanie 

interwencji pielęgniarskich z uwzględnieniem opieki 

koordynowanej. Kompleksowe badanie fizykalne przed 

samodzielną ordynacją leków, wyrobów medycznych i 

środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 

Samodzielna ordynacja. Wystawianie skierowań na badania 

diagnostyczne. 

B.U20. B.U21. B.K3. B.K5. 

B.K10. B.K.11. 

4. 
Zaspakajanie potrzeb zdrowotnych jednostki, społeczności w 

danym ich rejonie zamieszkania z uwzględnieniem założeń 

opieki koordynowanej. 

B.U19. B.U21. B.K3. B.K5. 

B.K10. B.K.11. 

5. 
Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta/rodziny ze 

szczególnym uwzględnieniem sposobów samoopieki, zasad 

zdrowego stylu życia – promowania zdrowia. 

B.U19. B.U20. B.U21. B.K3. 

B.K5. B.K10. B.K.11. 

 

 

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 20 
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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 5 

Opracowanie wyników - 

Przygotowanie prezentacji/dyskusji/procesu pielęgnowania - 

Sumaryczna liczba godzin dla modułu 25 

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 1 

 

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. Schrijvers G. Opieka koordynowana. Lepiej i taniej. NFZ. Warszawa 2017. 

2. Stein K.V. Opieka koordynowana na świecie. Przykłady mające pomóc usprawnić (podstawową) 

opieką zdrowotną w Polsce. NFZ. Warszawa 2016.  
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 

1. Kowalska K. Koordynowana opieka zdrowotna. Doświadczenia polskie i międzynarodowe. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2009. 

 

  Podpis prowadzącego przedmiot/MODUŁ: 

   

   

 


