
Program nauczania: 

 

Kierunek: pielęgniarstwo– studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. 

 

1) Przedmiot: onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne 

2) Nazwa jednostka organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: Zakład 

Pielęgniarstwa Onkologicznego 

3) Kierownik jednostki organizacyjnej: dr hab. Andrzej Nowicki, prof. UMK 

4) Rok studiów: I 

5) Semestr: II 

6) Język wykładowy: polski 

7) Forma zaliczenia przedmiotu: 

 studia stacjonarne: egzamin 

 studia niestacjonarne: egzamin 

8) Forma realizacji przedmiotu i zakres godzin: 

     a)    wykłady: 

 studia stacjonarne: 15 

 studia niestacjonarne: 15 

b) seminaria: 

 studia stacjonarne: 15 

 studia niestacjonarne: 15 

9) Cele kształcenia: 

- zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami onkologii klinicznej  

- poznanie zasad i standardów leczenia skojarzonego w onkologii  

- poznanie zasad prowadzenia kontrolowanych badań klinicznych, 

- znajomość problemów pielęgniarstwa onkologicznego w praktyce 

 

10) Treści kształcenia: 

      a) wykłady: 

- Biologiczne podstawy choroby nowotworowej  

- Epidemiologia  i zapobieganie nowotworom     

- Diagnostyka nowotworów  

- Metody skojarzonego leczenia nowotworów  

- Opieka pielęgniarska w chirurgii onkologicznej  

- Jakość życia i podstawy rehabilitacji chorych na nowotwory złośliwe   

- Ból nowotworowy  

- Opieka paliatywna  

- Żywienie chorych onkologicznych – dr hab. med. A. Nowicki 

- Ocena stanu ogólnego i sprawności chorego onkologicznego  

        b) seminaria: 

Badanie podmiotowe, przedmiotowe i leczenie   

- Nowotwory głowy i szyi 

- Nowotwory klatki piersiowej- rak przełyku, rak płuca,  rak piersi 

- Nowotwory układu pokarmowego 

- Nowotwory układu moczo-płciowego 

- Mięsaki tkanek miękkich i kości 

- Czerniak, rak skóry 

11) Wykaz umiejętności (w wyniku realizacji treści kształcenia student powinien): 

Badanie podmiotowe: 

 - wywiad pielęgniarski 



 - symptomatologia chorób nowotworowych 

- czynniki ryzyka 

- czynniki rokownicze i predykcyjne 

 Badanie fizykalne: 

- badanie gruczołu piersiowego 

- badanie obwodowych węzłów chłonnych 

- badanie stanu miejscowego nowotworu 

- odczynów popromiennych 

- prowadzenie i realizacja karty opieki pielęgniarskiej 

Kryteria stopniowania rozwoju choroby i stanu ogólnego chorego 

Znajomość zasad pielęgnacji chorych na nowotwory 

- raka gruczołu piersiowego  

- nowotworów przewodu pokarmowego ; pielęgniarka stomijna 

- raka płuca 

- raka szyjki macicy i trzonu 

- raka jajnika 

- raka gruczołu krokowego 

- nowotworów głowy i szyi 

12) Metody kształcenia: 

- seminaria 

- wykłady 

- filmy szkoleniowe 

13) Literatura obowiązkowa 

- Onkologia dla Pielęgniarek pod red. prof. Arkadiusza Jeziorskiego 

- Pielęgniarstwo Onkologiczne pod red. prof. Andrzeja Nowickiego 

14) Literatura uzupełniająca: 

- Onkologia Kliniczna - pod red. M. Krzakowskiego 

- Chemioterapia onkologiczna dorosłych i dzieci pod red. G. Madera 

- Onkologia ginekologiczna pod red. M. Spaczyńskiego  

- Rak sutka pod red. J. Jassema 

- Rak płuca pod red. Paplińskiego i J. Jassema 

 

Program zatwierdził: 

- data: 24.03.2010 

- podpis kierownika jednostki organizacyjnej: 

- podpis przedstawiciela Rady Samorządu WNoZ: 

- podpis dziekana WNoZ: 
 

 

Regulamin dydaktyczny: 

 

Kierunek: pielęgniarstwo– studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. 

 

1) Przedmiot: Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne 

2) Nazwa jednostka organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedmiotu: Zakład 

Pielęgniarstwa Onkologicznego 

3) Kierownik jednostki organizacyjnej: dr hab. Andrzej Nowicki, prof. UMK 

4) Rok studiów: I 

5) Semestr: II 

6) Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: 



 studia stacjonarne: egzamin 

 studia niestacjonarne: egzamin 

7) Warunki odrobienia zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć 

niezliczonych z innych powodów: praca pisemna na temat omawiany w trakcie opuszczonych 

zajęć 

8) Ogólne i szczegółowe przepisy BHP wymagane podczas realizacji procesu dydaktycznego 

w danej jednostce organizacyjnej: ogólne przepisy BHP przyjęte na salach wykładowych 

Collegium Medicum  

 

 

Regulamin  zatwierdził: 

- data: 24. 03. 2010 

- podpis kierownika jednostki organizacyjnej: 

- podpis przedstawiciela Rady Samorządu WNoZ: 

- podpis dziekana WNoZ: 
 

 
 


