
 

Kierunek: Pielęgniarstwo 

Typ studiów: 3-letnie licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne  

Nazwa przedmiotu: rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych  

 

1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za realizację programu nauczania:  

Katedra i Klinika Rehabilitacji 

 

2. Osoba odpowiedzialna za realizację programu nauczania:  
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner 

 

3. Liczba godzin dydaktycznych /rok/semestr/: 220 godzin (zajęcia tylko I semestr) 

 samokształcenie – 30 godzin (rehabilitacja) 

 wykłady – 15 godzin (rehabilitacja); 15 godzin (piel. niepełnosprawnych) 

 ćwiczenia -  ---------------------  

 seminaria ------------------------ 

 zajęcia praktyczne – 30 godzin (rehabilitacja); 50 godzin (piel. niepełnosprawnych) 

 praktyka zawodowa – 80 godzin (piel. niepełnosprawnych) 

 

4. Forma zaliczenia przedmiotu: .egzamin 

 

5. Cele kształcenia: 
Prowadzenie rehabilitacji przy łóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z 

unieruchomienia, doskonalenie umiejętności z zakresu prowadzenia i planowania działań 

usprawniających i rehabilitacyjnych u pacjentów. Zapoznanie studentów z technikami prawidłowej 

pielęgnacji pacjentów długotrwale unieruchomionych oraz możliwościami ich rehabilitacji, 

kształtowanie umiejętności pracy w zespole terapeutycznym. 

 

6. Treści kształcenia: 
Wykłady: 
Przekazywanie teoretycznej wiedzy, dotyczącej pielęgnacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  
Ćwiczenia: 

Pielęgnacja pacjentów długotrwale unieruchomionych, nauka technik przenoszenia pacjentów z 

niedowładami 4-kończynowymi, niedowładami k. dolnych toaleta p/odleżynowa, opieka nad chorym z 

gastrostomia, urostomią, tracheotomią, nauka wykonywania ćwiczeń biernych  
itd. (zgodnie z formą realizowanych zajęć) 

 

7. Wykaz umiejętności: 
W wyniku realizacji treści kształcenia student powinien: 

Nabyć umiejętność prawidłowej pielęgnacji pacjentów długotrwale unieruchomionych, umiejętność 

pomocy w czynnościach dnia codziennego osobie niepełnosprawne, umiejętność wykonywania 

podstawowych ćwiczeń biernych u chorych długotrwale unieruchomionych; umiejętność 

dokumentowania pracy na wszystkich etapach postępowania; umiejętność nawiązania kontaktu z 

chorym niepełnosprawnym i jego rodziną. 

 

8. Warunki zaliczenia 

Odbycie praktyki zawodowej w wyznaczonym terminie i placówce; czynne uczestnictwo w zajęciach 

praktycznych; przedstawienie opiekunowi praktyki dokumentacji zawierającej: pisemne potwierdzenie 

odbycia praktyki, wypełnioną dokumentację zawierającą diagnozę pielęgniarską i plan opieki dla 

chorego, konspekt przeprowadzonych zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej; przystąpienie i pozytywne 

zaliczenie egzaminu z wyznaczonych treści nauczania. 

 



9. Metody kształcenia:  

Samokształcenie; wykłady; zajęcia praktyczne; praktyka zawodowa 

 

10. Literatura obowiązkowa: 

1. "Diagnoza pielęgniarska" pod red. Zofii Kawczyńskiej-Butrym 

2. „Rehabilitacja medyczna” Kazimiera Milanowska, Wiktor Dega 

3. ”Przewodnik encyklopedyczny dla pielęgniarek” pod red. Teresy Widomskiej-Czekajskiej, 

Jolanty Górajek  

4. „Rehabilitacja medyczna” pod red. Jerzego Kiwerskiego 

    

Literatura uzupełniająca:   
1. „Kompendium pielęgniarstwa” Andreas Huber, Barbara Karasek-Keutzinger, Ursula Jobin-

Howard 

2. „Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów” pod red. Elżbiety Szałkiewicz 

3. „Podstawy pielęgniarstwa” pod red. Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej, Kazimiery 

Zahardniczek 

4. „Fizykoterapia” Tadeusz Mika 

 

Samokształcenie: 

Samodzielne zdobywanie wiadomości i sprawności praktycznych z rehabilitacji i pielęgnowania osób 

niepełnosprawnych. 

 

Imię i nazwisko osoby zatwierdzającej program:  

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner 


