
REGULAMIN ZAJĘĆ Z „NEUROLOGII I PIELĘGNIARSTWA

NEUROLOGICZNEGO” DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW

STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA, KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO,

NA ROK AKADEMICKI 2014-2015.

Zajęcia dydaktyczne mają formę:

ü wykładów – 52 h dydaktycznych

ü zajęć praktycznych – 80 h dydaktycznych (60 h realizowane w semestrze zimowym, 20 h

realizowane w semestrze letnim).

Zaliczenie cyklu dydaktycznego odbywa się w formie egzaminu pisemnego.

Zajęcia praktyczne  odbywają się w Katedrze i Klinice Neurologii i Neurochirurgii

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

Opis przedmiotu:

Neurologia ogólna; neurochirurgia i neurologia szczegółowa: choroby naczyniowe mózgu,

wady ośrodkowego układu nerwowego, choroby zakaźne układu nerwowego, padaczka,

choroby nerwów czaszkowych, miastenia, choroby układu pozapiramidowego, guzy mózgu,

urazy czaszkowo-mózgowe, zespoły otępienne, stwardnienie rozsiane, opieka pielęgniarska

nad pacjentem neurologicznym i neurochirurgicznym.

1. Wykłady:

ü są prowadzone w języku polskim,

ü są obowiązkowe,

ü obejmują tematyczne zagadnienia z „Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego”

określone w sylabusie 2014-2015.

2. Zajęcia praktyczne:

ü odbywają się w Oddziałach Klinicznych/Klinice w godzinach od 7:00 – 14:30,

ü przebiegają zgodnie z programem zajęć praktycznych,

ü mają formę zajęć w grupach 6 osobowych,

ü obejmują:

· weryfikację wiedzy z bieżącego zakresu zajęć praktycznych w formie pisemnej (tematyka

podana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze),



· monitorowanie, dokumentowanie i interpretacja parametrów neurologicznych: orientacja,

reakcja źrenic, aktywność ruchowa, przytomność, napięcie mięśniowe, skala śpiączki

Glasgow;

· przygotowanie chorych do specjalistycznych badań diagnostycznych i uczestniczenie w

nich (np. TK, angiografia, nakłucie lędźwiowe, EEG, EMG);

· toalety pacjentów (całkowita, częściowa);

· zmianę bielizny osobistej i pościelowej;

· przygotowanie wlewów dożylnych i ich podłączanie do wkłucia obwodowego;

· przygotowanie i podawanie leków drogą: doustną, podskórną, domięśniową i dożylną;

· udział pielęgniarki w leczeniu farmakologicznym pacjentów neurologicznych i

neurochirurgicznych (zasady działania, drogi podania, działania niepożądane

podstawowych grup leków);

· pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych (krew, mocz, wymazy);

· pielęgnację pacjenta z rurką intubacyjną i tracheotomią;

· cewnikowanie pęcherza moczowego;

· rozpoznanie problemów pielęgnacyjno-opiekuńczych pacjenta;

· układanie i przemieszczanie chorych z hemiplegią, paraplegią, ze złamaniem kręgosłupa,

z rwą kulszową;

· ocenę występowania patologicznych objawów i odruchów (objawy oponowe, odruch

kolanowy, łokciowy, bródkowy).

· ocenę siły mięśniowej i czucia chorego neurologicznego lub neurochirurgicznego

(określenie nieprawidłowości w tych zakresach).

· przygotowanie fizyczne i psychiczne chorych do zabiegów neurochirurgicznych i opieka

po zabiegach;

· prowadzenie edukacji zdrowotnej wśród pacjentów oddziałów neurologii i neurochirurgii

(profilaktyka pierwotna i wtórna chorób naczyniowych OUN, chorób zwyrodnieniowych i

przeciążeniowych kręgosłupa itp.);

· efektywne komunikowanie się z chorym z zaburzeniami mowy, postrzegania,

zaburzeniami świadomości;

· dobranie i wykorzystanie różnych technik karmienia chorych:

o karmienie doustne,

o przez PEG,

o karmienie przez sondę.



ü obejmują weryfikację wiedzy z bieżącego zakresu zajęć praktycznych w formie pisemnej,

ü nieobecności na zajęciach praktycznych można odrobić z inną grupą, za zgodą osoby

prowadzącej, jeśli nie zakłóci to przebiegu zajęć, szczególnie w zakresie liczebności grup

studenckich.

Zaliczenie zajęć praktycznych:

ü odbywa się po zakończeniu zajęć z „Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego” w

semestrze zimowym i letnim,

ü test obejmuje 20 pytań (semestr zimowy) i 10 pytań (semestr letni)  jednokrotnego

wyboru i uzupełnienia,

ü odpowiedzi prawidłowe punktowane są 1 punktem, nieprawidłowe 0 punktów. Zaliczenie

testu jest uzyskiwane min. 60,1%  prawidłowych odpowiedzi.

ü obecność na wszystkich zajęciach praktycznych,

ü w czasie trwania bloku zajęć praktycznych student może mieć co najwyżej 8 h

dydaktycznych nieobecności,

ü w przypadku więcej niż 8 h dydaktycznych nieobecności odrabia opuszczone dni zajęć z

inną grupą i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności,

ü trzy spóźnienia traktowane są jak jedna nieobecność na zajęciach praktycznych,

ü zaliczenie przedmiotu odbywa się w ostatni dzień zajęć praktycznych w postaci

kolokwium pisemnego w semestrze zimowym i letnim, po wcześniejszym odrobieniu

nieobecności lub poprawieniu ocen niedostatecznych.

ü uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych z tematyki zajęć praktycznych,

ü osoba prowadząca zaliczenie w formie pisemnej jest zobowiązana podać do wiadomości

studentom uzyskane wyniki zaliczenia w terminie 3 dni od przeprowadzenia zaliczenia w

formie informacji e-mail staroście grupy,

ü student ma obowiązek poprawienia sprawdzianu z którego uzyskał ocenę niedostateczną

w ciągu 4 dni od dnia uzyskania wyniku.

Kolokwium końcowe:

ü kolokwium końcowe student może zdawać co najwyżej 2 razy;

ü kolokwium końcowe musi być zdane nie później niż przed rozpoczęciem zimowej i letniej

sesji egzaminacyjnej;



ü student zobowiązany jest do zaliczenia kolokwium poprawkowego w terminie 2 tygodni.

Nie wywiązanie się z ustalonego terminu (wyjątek – niedyspozycyjność wynikająca z

choroby, zwolnienie lekarskie) skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.

ü student, który nie zdał kolokwium końcowego ( semestr letni) nie będzie dopuszczony do

zdawania egzaminu z „Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego” w terminie

„zerowym”.

Egzamin:

ü egzamin odbywa się po zakończeniu cyklu dydaktycznego i stanowi formę zaliczenia

tematów wykładów i zajęć praktycznych;

ü egzamin ma formę teoretyczną;

ü egzamin testowy odbywa się w formie pisemnej, w języku polskim;

ü egzamin testowy jest oparty na tajnej puli pytań przygotowywanych przez kadrę

dydaktyczną Zakładu Chorób Układu Nerwowego;

ü wyniki egzaminu testowego są oceniane procentowo;

ü na egzaminie studentów obowiązuje strój galowy,

ü egzamin poprawkowy odbywa się w formie egzaminu testowego w pierwszym terminie;

ü w przypadku ponownego niezaliczenia odbywa się egzamin pisemny;

ü egzamin w terminie „zerowym” jest traktowany jako egzamin zdawany w pierwszym

terminie. W przypadku negatywnego jego wyniku student zdaje ponownie egzamin w

sesji poprawkowej.

ü egzamin w terminie „zerowym” można zdawać dopiero po zakończeniu cyklu zajęć

praktycznych.

ü zwolnienie z egzaminu możliwe jest w przypadku studentów, którzy w toku zajęć

wyróżniali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności praktycznych, nienaganną

postawą wobec pacjenta, angażowali się w proces pielęgnowania pacjentów, uzyskiwali

wysokie oceny (cząstkowe w toku zajęć praktycznych oraz z kolokwium końcowych);

zwolnienie z egzaminu równoznaczne jest z oceną bardzo dobrą (5,0).

Strój i wyposażenie do zajęć praktycznych:

ü aby uczestniczyć w zajęciach praktycznych student musi mieć identyfikator umieszczony

u góry po lewej stronie mundurka/fartucha;

ü student powinien posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, zegarek

pielęgniarski, długopisy (czerwony, niebieski);



ü mundurek obowiązujący na zajęciach praktycznych (czysty, wyprasowany,

wykrochmalony), obuwie spełniające wymogi BHP.

Tematyka wykładów:

1. Przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości z anatomii i fizjologii centralnego i

obwodowego układu nerwowego. Technika badania neurologicznego z równoczesną oceną

stanu pacjenta w chorobach obwodowego i centralnego układu nerwowego

2. Guzy mózgu (nadnamiotowe),guzy móżdżku (podnamiotowe),guzy rdzenia. Urazy

czaszkowo – mózgowe. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego

3. Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa. Choroby naczyniowe mózgu.

4. Wady wrodzone i wodogłowie.  Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. Padaczka.

5. Miastenia, Choroba Parkinsona, Stwardnienie rozsiane, Choroba Alzheimera.

Tematyka zajęć praktycznych:

ü Etapy badania neurologicznego. Badanie diagnostyczne i udział pielęgniarki w

przygotowaniu chorego do badań specjalistycznych.

ü Zaburzenia podstawowych funkcji życiowych: krążenia oddychania oraz świadomości –

ich wpływ na funkcje układu nerwowego. Zburzenia czucia, ruchu, i napięcia

mięśniowego.

ü Wady wrodzone i nabyte układu nerwowego. Problemy i zasady opieki nad pacjentem z

chorobami zapalnymi i infekcjami układu nerwowego.

ü Schorzenia naczyniowe mózgu (udary krwotoczne i niedokrwienne). Promocja i

prewencja wtórna wobec chorych po udarach mózgowych. Procesy rozrostowe mózgu.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z udarem mózgu i guzem mózgu.

ü Pielęgnowanie chorych z chorobą Parkinsona i Alzheimera. Opieka pielęgniarska nad

chorym ze stwardnieniem rozsianym.

ü Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

ü Zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z urazem czaszkowo-mózgowym.

ü Postępowanie pielęgnacyjne w dyskopatiach, radikulopatiach i polineuropatiach.

ü Postępowanie pielęgniarskie z chorymi w miastenii.



Efekty kształcenia:

Wiedza:

ü Opisuje zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i

stanu zdrowia.

ü Wyjaśnia swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej (neurologicznej).

ü Identyfikuje następstwa długotrwałego unieruchomienia.

ü Charakteryzuje metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności.

ü Wyjaśnia patofizjologię zaburzeń występujących w przebiegu chorób, urazów układu

nerwowego i grożących powikłań.

Umiejętności:

ü Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki,

wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki.

ü Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji.

ü Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych.

ü Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie

przeciwbólowe.

ü Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza.

Postawa:

ü Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece.

ü Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe.

ü Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami.

Literatura podstawowa:

ü Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2005.

ü Jaracz K., Kozubski W.: Pielęgniarstwo neurologiczne. PZWL, Warszawa 2008.

ü  Schirmer M.: Neurochirurgia. Urban & Partner, Wrocław 1998.

Literatura uzupełniająca:

ü Adamczyk K.: Pielęgniarstwo neurologiczne. Wyd. Czelej, Lublin 2000.

ü Adamczyk K., Turowski K.: Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii.

Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2007.

ü Beuth W., Ślusarz R.: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa neurochirurgicznego. A.M.,

Bydgoszcz 2002.
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