
 

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 

I. 
1 Nazwa modułu kształcenia 

 INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE 

2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł   
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH 
KATEDRA ZDROWIA 
ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA 

 
3 Kod modułu  
12.6 I 4/7 D008 

 

4 Grupa treści kształcenia 
Nauki w zakresie opieki specjali-
stycznej  - praktyka 

 

5 Typ modułu 
obowiązkowy,  

 

6 Poziom studiów  
studia I stopnia 

7 Liczba punktów ECTS  
1 

8 Poziom przedmiotu  zaawanso-
wany 
 

9 Rok studiów, se-
mestr  
ROK IV, SEM VII 

10 Liczba godzin w semestrze 11 Liczba godzin w tygodniu 

Wyk. prakt Lab. Sem. Proj. Wyk. prakt Lab. Sem. Proj. 

studia stacjonarne  40     40    

studia niestacjonarne - - - - - - - - - - 

12 Język wykładowy: polski 

13 Wykładowca (wykładowcy) dr Barbara Sokołowska 

 

 
14 Wymagania wstępne  
1. Zaliczenie przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne  
2. Zaliczenie roku II  
3.  

 

 

15 Cele przedmiotu  
C1 Praktyczne zastosowanie wiedzy zakresu interny i pielęgniarstwa internistycznego do 

działań diagnostycznych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych. 
C2  Przygotowanie praktyczne do prowadzenie edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki 

chorób układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, dokrewnego 

C3  Doskonalenie umiejętności potrzebnych do sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniar-
skiej pacjenta z zakresu pielęgniarstwa internistycznego 

C4 Doskonalenie  umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu interny i pielę-
gniarstwa internistycznego 

C..n  
 

 

IInformacje 

ogólne

IInformacje 

szczegółowe



 

 

16 Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

nr student, który zaliczył przedmiot, potrafi: odniesienie do celów 
przedmiotu 

D.U.5 prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób C1,C2,C3,C4, 
D.U20. rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, 

rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego 
C1,C2,C3,C4, 

D.U.26 przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu 
terapeutycznego; 

C1,C2,C3,C4, 

D.U.17 D.U17. wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i bezprzyrządowe udrażnianie 
dróg oddechowych; 

C1,C2,C3,C4, 

D.U27. asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych; C1,C2,C3,C4, 
D.U29. ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz 

stosuje postępowanie przeciwbólowe; 
C1,C2,C3,C4, 

D.K.5 przestrzega praw pacjenta; C1,C2,C3,C4, 
D.K.6 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; 

 
C1,C2,C3,C4, 

D.K.7 przestrzega tajemnicy zawodowej; C1,C2,C3,C4, 
D.K.8 współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązy-

waniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki 
zawodowej; 

C1,C2,C3,C4, 

D.K.10 przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współ-
pracownikami. 

C1,C2,C3,C4, 
 

 
17 Treści programowe 

 forma zajęć - PRAKTYKA liczba  
godzin S 

liczba  
godzin 

NS 

odniesienie do efektów 
kształcenia dla przed-

miotu 
PZ1 Postępowanie pielęgniarskie z pacjentem 

z zawałem mięśnia sercowego 
8 - D.U.5,D.U.20, D.U.26, 

D.U.17,D.U.27,D.U29, 
D.K.5,D.K.6, 
D.K.7,D.K.8,D.K.10 
 

PZ2 Pielęgnowanie chorego ze wstrząsem kar-
diogennym 

8 - D.U.20, D.U.26, 
D.U.17,D.U.27, 
D.U29, D.K.5,D.K.6, 
D.K.7,D.K.8,D.K.10 

PZ3 Pielęgnowanie chorego z niewydolnością 
serca 

8 - D.U.5,D.U.20, D.U.26, 
D.U.17,D.U.27, 
D.U29, D.K.5,D.K.6, 
D.K.7,D.K.8,D.K.10 

PZ4 Pielęgnowanie chorego z kardiomiopatią 8 - D.U.5,D.U.20, D.U.26, 
D.U.17,D.U.27, 
D.U29, D.K.5,D.K.6, 
D.K.7,D.K.8,D.K.10 

PZ5 Pielęgnowanie chorego ze wszczepionym 
stymulatorem serca 

8 - D.U.5,D.U.20, D.U.26, 
D.U.17,D.U.27, 
D.K.5,D.K.6, 
D.K.7,D.K.8,D.K.10 

suma godzin 40 -  
 

18 Narzędzia/metody/formy dydaktyczne 
1. Pokazowe wyniki badań 



 

2. zestaw narzędzi do badania fizykalnego 
3. Studium  przypadku 
4. Ulotki, foldery 
5. Skale bólu  

 

 

19 Sposoby oceny (F – formująca, P – podsumowująca) 
F1. Procesy pielęgnowania 
F2. Aktywność na praktykach zawodowych 
P1. Obecność na zajęciach 100 % 
P2. Zaliczenie ustne z oceną 

 
 

20 Obciążenie pracą studenta 
forma aktywności średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

S NS 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 40  
Indywidualna praca studenta 5  
SUMA 45  
SUMARYCZNA LICZBA PUNK-
TÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 

1  

 
21 Literatura podstawowa i uzupełniająca 
Literatura podstawowa: 
1.  
2. Szczeklik A, Gajewski P. (red) Choroby wewnętrzne. Kompendium medycyny praktycznej. 

Copyright Medycyna Praktyczna.  Kraków 2016. 
3. Daniluk J. Jurkowska G. (red.): Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa. 

Wydawnictwo Czelej. Lublin, 2005 
n
… 

Talarska D. Zozulinska- Ziółkiewicz D. (red): Pielęgniarstwo Internistyczne. Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL. Warszawa, 2009 

Literatura uzupełniająca: 
1. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnic-

two Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008 
2. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): Procedury pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa, 2009 
3. Pączek L. Mucha K., Froncewicz B (red.): Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów 

pielęgniarstwa i położnictwa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2009. 
 

 
 
 

22 Formy oceny - szczegóły 
nr 

efektu 
na ocenę 2 (ndst) na ocenę 3 (dst) na ocenę 4 (db) na ocenę 5 (bdb) 



 

D.U.5 Nie potrafi wymienić 
powikłań chorób układu 
krążenia oraz nie potrafi 
zaproponować profilak-
tyki powikłań  w choro-
bach układu krążenia: 
zawale mięśnia sercowe-
go, z niewydolnością 
serca, kardiomiopatia 
oraz wszczepionym 
stymulatorem serca 

Wymienia powikła-
nia układu  krążenia 
jednak nie potrafi 
poprowadzić profi-
laktyki w chorobach 
układu krążenia: 
zawale mięśnia ser-
cowego, z niewydol-
nością serca, kardio-
miopatia oraz 
wszczepionym sty-
mulatorem serca 

Wymienia i omawia 
powikłania układu, 
krążenia proponuje, 
zna zasady profilak-
tyki jednak nie 
umie stworzyć 
programu eduka-
cyjnego w choro-
bach układu krąże-
nia: zawale mięśnia 
sercowego, z nie-
wydolnością serca, 
kardiomiopatia oraz 
wszczepionym 
stymulatorem serca 

Wymienia i omawia 
powikłania układu 
krążenia proponuje 
zasady profilaktyki, 
prowadzi profilakty-
kę powikłań w prze-
biegu chorób oraz 
samodzielnie stwarza 
program edukacyjny 
dla pacjentów z cho-
robami układu krąże-
nia: zawałem mięśnia 
sercowego, z niewy-
dolnością serca, kar-
diomiopatia oraz 
wszczepionym sty-
mulatorem serca 

D.U.20 Nie potrafi rozpoznać 
powikłań leczenia far-
makologicznego, diete-
tycznego, rehabilitacyj-
nego i leczniczo-
pielęgnacyjnego u pa-
cjentów z chorobami 
układu  krążenia: zawa-
łem mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardiogen-
nym, z niewydolnością 
serca, kardiomiopatia 
oraz wszczepionym 
stymulatorem serca 

Rozpoznaje tylko 
powikłania leczenia 
dietetycznego i reha-
bilitacyjnego w cho-
robach układu krąże-
nia, nie potrafi rozpo-
znać powikłań lecze-
nia farmakologiczne-
go u pacjentów  z 
chorobami układu  
krążenia: zawałem 
mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardio-
gennym, z niewydol-
nością serca, kardio-
miopatia oraz 
wszczepionym sty-
mulatorem serca  

Rozpoznaje powi-
kłania leczenia 
dietetycznego reha-
bilitacyjnego oraz 
leczniczo -  pielę-
gnacyjnego, farma-
kologicznego u 
pacjentów z choro-
bami układu  krą-
żenia: zawałem 
mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardio-
gennym, z niewy-
dolnością serca, 
kardiomiopatia oraz 
wszczepionym 
stymulatorem serca 

Rozpoznaje i omawia 
powikłania leczenia 
farmakologicznego, 
dietetycznego, reha-
bilitacyjnego i lecz-
niczo- pielęgnacyj-
nego u pacjentów z 
chorobami układu  
krążenia: zawałem 
mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardio-
gennym, z niewydol-
nością serca, kardio-
miopatia oraz 
wszczepionym sty-
mulatorem serca 

D.U.26 Nie potrafi przekazać 
członkom zespołu infor-
macji o stanie zdrowia 
chorego pacjentów  z 
chorobami układu  krą-
żenia: zawałem mięśnia 
sercowego,  wstrząsem 
kardiogennym, z niewy-
dolnością serca, kardio-
miopatia oraz wszcze-
pionym stymulatorem 
serca 

Informacje o stanie 
zdrowia pacjentów z 
chorobami układu  
krążenia: zawałem 
mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardio-
gennym, z niewydol-
nością serca, kardio-
miopatia oraz 
wszczepionym sty-
mulatorem serca, 
przekazuje niekom-
pletne, nieprecyzyjne 
oraz chaotyczne  

Przekazuje infor-
macje o stanie 
zdrowia pacjentów 
z chorobami układu  
krążenia: zawałem 
mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardio-
gennym, z niewy-
dolnością serca, 
kardiomiopatia oraz 
wszczepionym 
stymulatorem serca,  
członkom zespołu 
terapeutycznego  

Przekazuje informa-
cje o stanie zdrowia 
pacjentów z choro-
bami układu  krąże-
nia: zawałem mięśnia 
sercowego,  wstrzą-
sem kardiogennym, z 
niewydolnością ser-
ca, kardiomiopatia 
oraz wszczepionym 
stymulatorem serca,  
członkom zespołu 
terapeutycznego, w  
sposób, logiczny, 
precyzyjny, komplet-
ny. Do przekazu 
informacji używa 
słownictwa medycz-
nego specjalistyczne-
go. 



 

D.U.17 Nie potrafi wykonać 
defibrylacji automatycz-
nej oraz bezprzyrządo-
wego udrażniania dróg 
oddechowych pacjentów 
z chorobami układu  
krążenia w stanie zagro-
żenia życia: zawałem 
mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardiogen-
nym, z niewydolnością 
serca, kardiomiopatia 
oraz wszczepionym 
stymulatorem serca, 

Zna obsługę defibry-
latora automatyczne-
go jednak nie potrafi 
wykonać defibrylacji 
automatycznej oraz 
zna zasady bezprzy-
rządowego udrażnia-
nia dróg oddecho-
wych u pacjentów w 
stanie zagrożenia 
życia z chorobami 
układu  krążenia: 
zawałem mięśnia 
sercowego,  wstrzą-
sem kardiogennym, z 
niewydolnością serca, 
kardiomiopatia oraz 
wszczepionym sty-
mulatorem serca, 

Zna obsługę defi-
brylatora automa-
tycznego, potrafi 
wykonać defibryla-
cję automatycznej 
oraz zna zasady 
bezprzyrządowego 
udrażniania dróg 
oddechowych u 
pacjentów w stanie 
zagrożenia życia z 
chorobami układu  
krążenia: zawałem 
mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardio-
gennym, z niewy-
dolnością serca, 
kardiomiopatia oraz 
wszczepionym 
stymulatorem serca, 

Wykonuje defibryla-
cję automatyczną 
(AED) i bezprzyrzą-
dowe udrażnianie 
dróg oddechowych u 
pacjentów w stanie 
zagrożenia życia z 
chorobami układu  
krążenia: zawałem 
mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardio-
gennym, z niewydol-
nością serca, kardio-
miopatia oraz 
wszczepionym sty-
mulatorem serca. 
Potrafi zinterpreto-
wać uzyskane efekty 
i zastosować odpo-
wiednie interwencje 
pielęgniarskie. 

D.U.27 Nie potrafi asystować 
lekarzowi w wykonywa-
niu badań diagnostycz-
nych chorób układu 
krążenia u pacjentów z 
chorobami układu  krą-
żenia: zawałem mięśnia 
sercowego,  wstrząsem 
kardiogennym, z niewy-
dolnością serca, kardio-
miopatia oraz wszcze-
pionym stymulatorem 
serca 

Asystuje lekarzowi w 
trakcie badań diagno-
stycznych i leczni-
czych, jednak jest to 
chaotyczne, nie zna 
zasad asystowania w 
wybranych badaniach 
diagnostycznych u 
pacjentów z choro-
bami układu  krąże-
nia: zawałem mięśnia 
sercowego,  wstrzą-
sem kardiogennym, z 
niewydolnością serca, 
kardiomiopatia oraz 
wszczepionym sty-
mulatorem  

Asystuje lekarzowi 
w trakcie badań 
diagnostycznych i 
leczniczych, jednak 
jest to chaotyczne, 
zna zasady asysto-
wania w wybranych 
badaniach diagno-
stycznych chorób 
układu krążenia: 
zawałem mięśnia 
sercowego,  wstrzą-
sem kardiogennym, 
z niewydolnością 
serca, kardiomiopa-
tia oraz wszczepio-
nym stymulatorem 
serca 

Asystuje lekarzowi w 
trakcie badań diagno-
stycznych i leczni-
czych chorób układu   
krążenia: zawałem 
mięśnia sercowego,  
wstrząsem kardio-
gennym, z niewydol-
nością serca, kardio-
miopatia oraz 
wszczepionym sty-
mulatorem serca. Zna 
zasady asystowania 
w trakcie badań, 
przestrzega wszyst-
kich zasad aseptyki i 
antyseptyki 

D.U.29 Nie potrafi ocenić po-
ziomu bólu oraz reakcji 
na bólu chorych z zawa-
łem mięśnia sercowego, 
wstrząsem kardiogen-
nym, niewydolnością 
serca, kardiomiopatia. 

Ocenia poziom bólu, 
nie potrafi ocenić 
reakcji chorego na 
ból i nasilenie bólu 
oraz nie stosuje po-
stępowania przeciw-
bólowego chorych z 
zawałem mięśnia 
sercowego, wstrzą-
sem kardiogennym, 
niewydolnością serca, 
kardiomiopatia 

Ocenia poziom 
bólu, reakcję chore-
go na ból i nasilenie 
bólu jednak nie  
stosuje postępowa-
nia przeciwbólowe-
go chorych z zawa-
łem mięśnia serco-
wego, wstrząsem 
kardiogennym, 
niewydolnością 
serca, kardiomiopa-
tia 

Ocenia poziom bólu, 
reakcję chorego na 
ból i nasilenie bólu 
oraz stosuje postę-
powanie przeciwbó-
lowe chorych z zawa-
łem mięśnia serco-
wego, wstrząsem 
kardiogennym, nie-
wydolnością serca, 
kardiomiopatia 

D.K.5 Student nie zna praw 
pacjenta 
 

Zna prawa pacjenta, 
ale nie zawsze ich 
przestrzega 

Zna prawa pacjenta, 
i przestrzega ich, 
ale zdarza się, że 
ich nie przestrzega 

Zna prawa pacjenta, 
omawia je oraz prze-
strzega w pracy  



 

D.K.6 
 

Student nie potrafi rze-
telnie i dokładnie wyko-
nywać obowiązków 
zawodowych zgodnie z 
obowiązującymi standar-
dami i procedurami pra-
cy pielęgniarki w oddzia-
le kardiologii 
 

Student nie wszystkie 
obowiązki zawodowe 
wykonuje rzetelnie i 
dokładnie zgodnie z 
obowiązującymi 
standardami i proce-
durami pracy pielę-
gniarki w oddziale 
kardiologii 

 

Student prawidłowo 
wykonuje obowiąz-
ki zawodowe 
zgodnie z obowią-
zującymi standar-
dami i procedurami 
pracy pielęgniarki 
w oddziale kardio-
logii 
 

Student swoją pracą 
wyróżnia się na tle 
grupy zgodnie z 
obowiązującymi 
standardami i proce-
durami pracy pielę-
gniarki w oddziale 
kardiologii 
 
 

 
D.K.7 
 

Student nie przestrzega 
tajemnicy zawodowej 
 
 

Student częściowo 
przestrzega tajemnicy 
zawodowej 

 

Student  nie zawsze 
przestrzega tajem-
nicy zawodowej 

 

Student przestrzega 
tajemnicy zawodowej 
oraz  zna konse-
kwencje nie prze-
strzegania tajemnicy 
zawodowej 
 
 

D.K.8 Nie potrafi współdziałać 
w ramach zespołu inter-
dyscyplinarnego. 

Wyraża chęć i próbu-
je współdziałać w 
ramach zespołu inter-
dyscyplinarnego 
rozwiązywaniu pro-
blemów etycznych, 
jednak nie zna zasad 
kodeksu etyki zawo-
dowej 

Współdziała w 
ramach zespołu 
interdyscyplinarne-
go rozwiązywaniu 
problemów etycz-
nych jednak nie zna  
wszystkich zasad 
kodeksu etyki za-
wodowej 

Współdziała w ra-
mach zespołu inter-
dyscyplinarnego 
rozwiązywaniu pro-
blemów etycznych 
jednak zna  zasady 
kodeksu etyki zawo-
dowej i je omawia 

D.K.10 Nie przejawia empatii w 
relacjach z pacjentem 

Przejawia empatie w 
relacjach z pacjen-
tem, jednak nie wraża 
jej w relacjach z 
rodziną 

Przejawia empatie 
w relacjach z pa-
cjentem i relacjach 
z rodziną 

Przejawia empatie w 
relacjach z pacjentem 
i relacjach z rodziną 
oraz współpracowni-
kami 

 



 

Strona | 7 

Tabela podsumowująca.  
 

Efekt kształcenia 

Odniesienie da-
nego efektu do 

efektów zdefinio-
wanych dla całego 
programu („kie-

runkowych”) 

Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny 

D U.5 C1,C2,C3,C4, PZ 1, PZ3-PZ5 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D U.20 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ5 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D U.26 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ5 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D U.17 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ5 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D U.27 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ5 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D U.29 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ4 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D K.5 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ4 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D K.6 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ4 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D. K.7 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ4 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D K.8 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ4 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
D. K.10 C1,C2,C3,C4, PZ 1-PZ4 1,2,3,4,5 F1,F2,P1,P2 
 


