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ProCogita Szkolenia
Joanna Rydz
ul. Obornicka 83/16
51-114 Wrocław

OFERTA SZKOLENIOWA
Kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie
„Pielęgniarstwa opieki paliatywnej”
Instytucja organizująca kurs:

ProCogita Szkolenia – firma organizująca szkolenia podyplomowe dla pielęgniarek i położnych.
Firma posiada certyfikat jakości usług SUS 2.0 oraz wpisy do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe w Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych.
Prowadzący:
Pielęgniarki z długoletnim stażem zawodowym oraz doświadczeniem dydaktycznym.
Wykładowcy posiadają kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w programie zatwierdzonym przez
Ministra Zdrowia.
Grupa docelowa:
Pielęgniarki posiadające aktualne Prawo Wykonywania Zawodu i minimum 6-miesięczny staż pracy, chcące
uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych
wchodzących w zakres dziedziny pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
Cel kształcenia:
Zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad
pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.
Efekt kształcenia:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
otrzymuje pielęgniarka, która:
w zakresie wiedzy posiada znajomość:
 filozofii i założeń opieki paliatywnej;
 struktury organizacyjnej opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce;
 roli i zadań pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym;
 trajektorii zbliżania się do śmierci i umierania w różnych schorzeniach ograniczających




przeżycie;
potrzeb chorego objętego opieką paliatywną i jego bliskich oraz metod ich oceny;
podstaw diagnozowania, oceny i postępowania objawowego u chorych z zaawansowanymi
chorobami ograniczającymi życie;
zasad opieki nad chorymi umierającymi i udzielania wsparcia ich bliskim;





podstaw komunikacji werbalnej i niewerbalnej z chorym objętym opieką paliatywną i jego
bliskimi;
problemów etycznych związanych z podejmowaniem decyzji medycznych pod koniec życia
chorego;
pojęcia żałoby przeżywanej prawidłowo oraz patologicznie i możliwości udzielania wsparcia
osieroconym

w zakresie umiejętności potrafi:
 stosować standardy opieki paliatywno-hospicyjnej;
 zastosować metody oceny jakości życia u pacjenta objętego opieką paliatywną;
 inicjować i podejmować działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów









objętych opieką paliatywną;
rozpoznać, ocenić i monitorować ból oraz inne objawy występujące u pacjenta u pacjentów z
zaawansowaną (postępującą) chorobą;
podać na zlecenie lekarskie doustnie, podskórnie, dożylnie, przezskórnie, wziewnie,
doodbytniczo, zewnątrzoponowo, leki niwelujące/łagodzące objawy somatyczne i
psychiczne u pacjenta objętego opieką paliatywną;
dokonać doraźnej modyfikacji dawki leków w razie nasilenia bólu i innych objawów
wynikających z przebiegu choroby;
monitorować efekty zastosowanego leczenia objawowego farmakologicznego i
niefarmakologicznego w opiece paliatywnej;
współuczestniczyć w fizjoterapii pacjenta objętego opieką paliatywną;
sprawować opiekę nad dzieckiem z zaawansowaną (postępującą) chorobą;
podjąć działania celem rozwiązania problemów psychicznych, duchowych, społecznych u
pacjentów objętych opieką paliatywną i ich rodziny/opiekunów;
przeprowadzić analizę holistycznych potrzeb chorego i jego rodziny;
monitorować jakość opieki nad chorym umierającym i jakość wsparcia udzielanego rodzinie;
stosować elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej




w zakresie kompetencji społecznych:
 szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność,








orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
inicjuje działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów objętych opieką
paliatywną;
potrafi zdefiniować problemy etyczne związane z konkretną sytuacją pod koniec życia
chorego i umie je przedyskutować w zespole;
wspiera podopiecznych i ich rodziny;
rozumie złożoną naturę cierpienia przeżywanego przez umierającego pacjenta, jego bliskich
oraz zespołu sprawującego opiekę;
ponosi odpowiedzialność za wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w
zakresie opieki paliatywnej;
krytycznie ocenia własne kompetencje w zakresie opieki paliatywnej;
stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie opieki paliatywnej.

Miejsce realizacji kursu:
Zajęcia teoretyczne organizowane w formie zdalnej przez platformę internetową.
Zajęcia praktyczne: Lipno, Radziejów, Rypin, Włocławek
Termin realizacji kursu:
17.04.2021 r. - 15.10.2021 r.
Czas trwania kursu:
Czas trwania kursu kwalifikacyjnego określony jest do 6 miesięcy.
Łączna ilość godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego wynosi 380 godzin
dydaktycznych, w tym:

Zajęcia teoretyczne - 205 godzin,
Zajęcia praktyczne - 175 godzin.

Lp.

Nazwa modułu

I

Założenia i podstawy
opieki paliatywnej

II

III

IV

Postępowanie objawowe u pacjentów
objętych opieką paliatywną

Aspekty psychologiczne, duchowe i socjalne w opiece nad
chorym i jego rodziną
Etyka w opiece paliatywnej

Łącznie

Liczba
godzin
teorii

Miejsce realizacji
stażu

Liczba
godzin
stażu

Łączna liczba
godzin kontaktowych

25

Oddział anestezjologii i
intensywnej terapii
Oddział medycyny
paliatywnej
Zespół domowej opieki
paliatywnej
Hospicjum stacjonarne
dla dzieci;
Hospicjum domowe dla
dzieci; Oddział onkologii
dziecięcej;
Oddział neurologii
dziecięcej;
Oddział rehabilitacji
dziecięcej
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Metody sprawdzania efektów kształcenia:
- Bieżące – rozumiane jako zaliczanie poszczególnych modułów (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i
umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego, w tym świadczeń zdrowotnych
przewidzianych w programie kształcenia).
- Końcowe – kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym, przeprowadzonym w formie pisemnej.
Uprawnienia:

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA
PIELĘNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE
PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ
1. Ocena jakości życia chorego objętego opieką paliatywną.
2. Ocena i monitorowanie bólu za pomocą standardowych skal.
3. Ocena bólu u nieprzytomnego.
4. Podawanie leków do portów naczyniowych i cewników centralnych.
5. Doraźne modyfikowanie dawki leków analgetycznych w zależności od stanu pacjenta oraz
natężenia bólu.
6. Doraźne modyfikowanie dawki leków stosowanych w celu łagodzenia dokuczliwych objawów ze
strony układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i nerwowego.
7. Doraźne modyfikowanie drogi podawania leków analgetycznych i leków stosowanych w celu
łagodzenia dokuczliwych objawów po konsultacji z lekarzem.
8. Podawanie na zlecenie lekarskie różnymi drogami (z uwzględnieniem drogi zewnątrzoponowej)

leków łagodzących dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywną, z uwzględnieniem
nowoczesnych technik (stosowanie analgezji sterowanej przez pacjenta).
9. Ocena i zaopatrzenie odleżyn, owrzodzeń nowotworowych i popromiennego zapalenia skóry.
10. Pielęgnacja jamy ustnej (w przypadku grzybicy, suchości jamy ustnej, xerostomii, powikłań po
radio- i chemioterapii).
11. Pielęgnacja stomii i obsługa sprzętu stomijnego.
12. Wykonywanie badanie per rectum, wlewu doodbytniczego, ręczne wydobycie stolca.
13. Obsługa nefrotomii, urostomii i cewnika nadłonowego.
Cena kursu:
1700 zł/osoba

Osoba do kontaktu:
Joanna Rydz, tel. 793 086 304, email.: procogita@gmail.com

