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KARTA MODUŁU ZAJĘĆ/SYLABUS 
Wydział Nauk o Zdrowiu UMB 

dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akad.  2022/2023 

Kierunek studiów Pielęgniarstwo 

Profil studiów □  ogólnoakademicki    x  praktyczny    

Nazwa jednostki organizacyjnej 

realizującej moduł zajęć 

Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego (jednostka zaliczająca moduł zajęć) 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 

Osoba(y) prowadząca(e) prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska, dr n. med. Izabela Roszko – Kirpsza, dr n. o zdr. Magdalena Malesińska, dr n. o 

zdr.  Agata Sacharewicz, dr n. med. Beata Janina Olejnik (Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego) 

 

prof. dr hab. dr. med. Marek Szczepański, prof. dr hab. Alicja Wasiluk, dr n. o zdr. Barbara Bebko, dr hab. n. med. Monika 

Kamianowska, dr n. med. Barbara Juchnicka, mgr Katarzyna Łapicz (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka) 

Poziom studiów I stopnia  (licencjackie)  x   II stopnia (magisterskie) □  jednolite magisterskie □ 

Forma studiów stacjonarne  x   niestacjonarne □ 

Rok studiów I  □    II   x   III  x   I V  □   V  □          Semestr studiów: 1   □   2 □    3   x   4 x  5  x   6  □ 7   □   8  □    9   □  10  □   

Nazwa modułu zajęć Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 

Język wykładowy polski   x    angielski   □ 

Miejsce realizacji: 

zajęć praktycznych Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UDSK 

Klinika Pediatrii i Nefrologii UDSK 

Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem 

Pulmonologii UDSK 

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości UDSK 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka USK 

praktyk zawodowych Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z 

którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia. Praktyki zawodowe w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą są prowadzone w oddziałach pediatrycznych 

Opis zajęć: 

Założenia i cel zajęć: Celem przedmiotu jest: 

- w zakresie wiedzy: zapoznanie studenta z etiologią, obrazem klinicznym, diagnostyką i leczeniem schorzeń wieku 

rozwojowego (od okresu noworodkowego do 18 roku życia) a także zasadami diagnozowania i planowania opieki 

nad pacjentem w pielęgniarstwie pediatrycznym, 

- w zakresie umiejętności przygotowanie studenta do: sprawowania profesjonalnej i holistycznej opieki pielęgniarskiej 

nad dziecka zdrowym i chorym od okresu noworodkowego do 18 roku życia i samodzielnego udzielania świadczeń 

zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach) z 



 

uwzględnieniem aktualnych procedur i standardów opartych na dowodach naukowych, 

- w zakresie kompetencji społecznych kształtowanie postawy odpowiedzialności poszanowania godności i autonomii 

osób powierzonych opiece, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

Metody kształcenia: Wykłady – wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny 

Seminaria – prezentacja, referat, dyskusja 

Zajęcia praktyczne – metoda przypadków, dyskusja, metoda problemowa, metody praktyczne 

Symbol i numer 

przedmiotowego 

efektu uczenia 

się 

Efekt uczenia się 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia 

się:  

Formujące* Podsumowujące** 

WIEDZA 

W1 
Zna czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u dzieci i 

młodzieży. 
D.W1. 

Ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć 

Test jednokrotnego wyboru, 

testy wielokrotnej odpowiedzi 

W2 

Zna etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, 

rokowanie i zasady opieki pielęgniarskiej w wybranych 

chorobach wieku dziecięcego. 

D.W2. 
Ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć 

Test wielokrotnego wyboru, 

testy wielokrotnej odpowiedzi 

W3 
Zna zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem 

w pielęgniarstwie pediatrycznym. 
D.W3. 

Ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć 

Test wielokrotnego wyboru, 

testy wielokrotnej odpowiedzi 

W4 

Zna patofizjologię i objawy kliniczne wybranych chorób 

układu oddechowego, krążenia, nerwowego dróg moczowych, 

układu pokarmowego, chorób endokrynologicznych, 

metabolicznych, alergicznych i chorób krwi u dzieci i 

młodzieży. 

D.W13. 
Ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć 

Test wielokrotnego wyboru, 

testy wielokrotnej odpowiedzi 

W5 

Zna patofizjologię, objawy kliniczne chorób i stanów 

zagrożenia życia noworodka, w tym wcześniaka oraz podstawy 

opieki pielęgniarskiej w tym zakresie. 

D.W14. 
Ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć 

Test wielokrotnego wyboru, 

testy wielokrotnej odpowiedzi 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 

Potrafi gromadzić informacje o dziecku i jego rodzinie, 

formułować diagnozę pielęgniarską, ustalać cele i plan opieki 

pielęgniarskiej nad dzieckiem z uwzględnieniem jego wieku i 

stanu zdrowia, wdrażać interwencje pielęgniarskie oraz 

dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej. 

D.U1. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

Realizacja zleconego zadania 

U2 

Potrafi prowadzić poradnictwo w zakresie samoopieki dzieci i 

młodzieży i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, 

chorób i uzależnień. 

D.U2. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

Realizacja zleconego zadania 



 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

U3 
Potrafi prowadzić profilaktykę powikłań występujących w 

przebiegu chorób u dzieci. 
D.U3. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

Realizacja zleconego zadania 

U4 
Potrafi oceniać rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje 

testy przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju. 
D.U5. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

Realizacja zleconego zadania 

U5 
Współuczestniczy w modyfikacji dawki stałej insuliny szybko- 

i krótkodziałającej. 
D.U11. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

Realizacja zleconego zadania 

U6 
Potrafi przygotowywać pacjenta fizycznie i psychicznie do 

badań diagnostycznych. 
D.U12. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

Realizacja zleconego zadania 

U7 

Potrafi dokumentować sytuację zdrowotną dziecka, dynamikę 

jej zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską, z 

uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia 

danych. 

D.U15. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

Realizacja zleconego zadania 

U8 Potrafi prowadzić rozmowę terapeutyczną. D.U20. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

Realizacja zleconego zadania 



 

U9 
Potrafi przekazywać informacje członkom zespołu 

terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta. 
D.U22. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

Realizacja zleconego zadania 

U10 
Potrafi przygotowywać i podawać dziecku leki różnymi 

drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza. 
D.U26. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna, 

ocena aktywności studenta w 

czasie zajęć, 

zaliczenie poszczególnych 

czynności 

Realizacja zleconego zadania 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1 

Jest gotów do kierowania się dobrem dziecka, poszanowania 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania 

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatii w relacji z dzieckiem i jego rodziną. 

K.01. 
Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna 

Przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego, 

opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników, 

samoocena 

K2 
Jest gotów do przestrzegania praw dziecka w szpitalu. 

 
K.02. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna 

Przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego, 

opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników, 

samoocena 

K3 

Jest gotów do samodzielnego i rzetelnego wykonywania 

zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania 

wartości i powinności moralnych w opiece nad dzieckiem. 

K.03. 
Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna 

Przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego, 

opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników, 

samoocena 

K4 
Jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane 

czynności zawodowe. 
K.04. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna 

Przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego, 

opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 



 

pacjentów, innych 

współpracowników, 

samoocena 

K5 
Jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. 
K.05. 

Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna 

Przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego, 

opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników, 

samoocena 

K6 

Jest gotów do przewidywania i uwzględniania czynników 

wpływających na reakcje własne oraz dziecka i jego 

opiekunów. 

K.06. 
Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna 

Przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego, 

opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników, 

samoocena 

K7 

Jest gotów do dostrzegania i rozpoznawania własnych 

ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb 

edukacyjnych. 

K.07. 
Ocena pracy studenta, 

bieżąca informacja zwrotna 

Przedłużona obserwacja przez 

nauczyciela prowadzącego, 

opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, 

pacjentów, innych 

współpracowników, 

samoocena 

METODY WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

* przykłady metod FORMUJĄCYCH 

Obserwacja pracy studenta 

Test wstępny 

Bieżąca informacja zwrotna 

Ocena aktywności studenta w czasie zajęć 

Obserwacja pracy na ćwiczeniach 

Zaliczenie poszczególnych czynności 

Zaliczenie każdego ćwiczenia 

Kolokwium praktyczne ocena w systemie punktowym 

Ocena przygotowania do zajęć 

Dyskusja w czasie ćwiczeń 

Wejściówki na ćwiczeniach 

Sprawdzanie wiedzy w trakcie ćwiczeń 

Zaliczenia cząstkowe 



 

Ocena wyciąganych wniosków z eksperymentów 

Zaliczenie wstępne 

Opis przypadku 

Próba pracy 

** przykłady metod PODSUMOWUJĄCYCH  

metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy:  
Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy)  

Egzamin pisemny (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test 

uzupełniania odpowiedzi)  

Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie umiejętności:  
Egzamin praktyczny  

Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/ 

Mini-CEX (mini – clinical examination)  

Realizacja zleconego zadania  

Projekt, prezentacja  

Metody weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:  
Esej refleksyjny  

Przedłużona obserwacja przez opiekuna/nauczyciela akademickiego  

Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników)  

Samoocena 

NAKŁAD PRACY STUDENTA (BILANS PUNKTÓW ECTS) 

Forma aktywności studenta Obciążenie studenta (godz.)  

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów) 250 

Udział w wykładach (wg planu studiów) 30 godz. 

(Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego) 

20 godz. 
(Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka) 

Udział w seminariach (wg planu studiów) 40 godz. 

(Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego) 

Udział w ćwiczeniach (wg planu studiów)  

Udział w zajęciach praktycznych (wg planu studiów) 80 godz. - II rok 

60 godz. - III rok 

(Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego) 

20 godz. - II rok 
(Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka) 

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami  

Samodzielna praca studenta (przykładowa forma pracy studenta) 30 



 

Samodzielne przygotowanie do seminariów   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń  

Samodzielne przygotowanie do zajęć praktycznych  

Wykonanie projektu, dokumentacji, opisu przypadku, prezentacji, itd. ……………………… 20 godz. - II rok 
(Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego) 

10 godz. - II rok 
(Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka) 

Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów) 140 godz. - II rok 
(Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego) 

20 godz. - II rok 
(Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka) 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń etapowych  

Samodzielne przygotowanie do egzaminu/zaliczenia końcowego i udział w egzaminie/zaliczeniu końcowym  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta                                                                                 Godziny ogółem: 440 

Liczba punktów ECTS 16 

Forma zajęć Treści programowe poszczególnych zajęć 
Symbol przedmiotowego efektu 

uczenia się 
Liczba godzin 

WYKŁADY 

Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 30 godz., w tym: 

1. Rozwój fizyczny i psychiczny w populacji wieku rozwojowego. Metody 

oceny rozwoju fizycznego dzieci. 

W1, W2, W3 2 

2. Badanie podmiotowe w pediatrii i elementy badania przedmiotowego 

dziecka. 
W3 

2 

3. Charakterystyka i odrębności oraz symptomatologia chorób układu 

oddechowego u dzieci. 
W3 

1 

4. Wybrane zakażenia układu oddechowego (zapalenie oskrzeli, zapalenie 

oskrzelików, zapalenie płuc, zespół krupu). Udział pielęgniarki 

w diagnostyce i farmakoterapii.  

W1, W2, W3, W4 

2 

5. Symptomatologia i diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego 

u dzieci. 
W3 

1 

6. Wrodzone wady serca u dzieci. W1, W2, W3, W4 1 

7. Wybrane choroby układu krążenia u dzieci (omdlenia, bóle w klatce 

piersiowej, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca). 

W1, W2, W3, W4 2 

8. Zasady żywienie dzieci i młodzieży.  W1, W2 2 

9. Refluks żołądkowo-przełykowy i regurgitacje u niemowląt obraz kliniczny 

i leczenie.  

W1, W2, W3, W4 1 



 

10. Kolka niemowlęca i zaparcia – obraz kliniczny i leczenie. W1, W2, W3, W4 1 

11. Biegunki i zaburzenia wodno-elektrolitowe u dzieci. Zadania i rola 

pielęgniarki w opiece nad dzieckiem. 

W1, W2, W3, W4 2 

12. Fizjologia i wybrane choroby układu krwiotwórczego (niedokrwistości) 

w okresie rozwojowym. 

W1, W2, W3, W4 1 

13. Choroby wątroby i dróg żółciowych u dzieci i młodzieży. Udział 

pielęgniarki w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. 

W1, W2, W3, W4 1 

14. Zakażenie układu moczowego i moczenie nocne u dzieci - diagnostyka 

i terapia.  

W1, W2, W3, W4 1,5 

15. Padaczka dziecięca - diagnostyka i terapia. W1, W2, W3, W4 2  

16. Cukrzyca wieku rozwojowego - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie. W1, W2, W3, W4 2 

17. Obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie chorób tarczycy u dzieci. W1, W2, W3, W4 2 

18. Alergia pokarmowa i nietolerancje pokarmowe u dzieci. W1, W2, W3, W4 1,5 

19. Wybrane choroby reumatyczne u dzieci. W1, W2, W3, W4 2 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 20 godz., w tym: 

1. Ocena noworodka donoszonego.  W5 2,5 

2. Zamartwica noworodka. W5 2,5 

3. Urazy okołoporodowe.  W5 2,5 

4. Noworodek hipotroficzny i przedwcześnie urodzony. W5 3 

5. Żółtaczka i stany przejściowe okresu noworodkowego.   W5 3 

6. Rola karmienia naturalnego w życiu noworodka i trudności w karmieniu 

piersią. 

W5 4 

7. Rola pielęgniarki w postępowaniu z noworodkiem po porodzie. W5 2,5 

SEMINARIA 

Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 40 godz., w tym: 

1. Hospitalizacja - sytuacja trudna dla dziecka i rodziców. Rola i zadania 

pielęgniarki pediatrycznej. 

W1, W2, W3, W4, U1, U7, K7 2 

2. Najczęstsze choroby metaboliczne wieku rozwojowego (galaktozemia, 

fenyloketonuria). Zadania pielęgniarki w procesie diagnostyczno-

terapeutycznym. 

W1, W2, W3, W4, U1, U7, K7 2 

3. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową (białaczki, neuroblastoma, 

guz Wilmsa). Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem. 

W1, W3, W4, U1, U2, U3, U7, K7 3 

4. Dziecko z gorączką – zadania pielęgniarki. Zadania pielęgniarki w procesie 

diagnostyczno-terapeutycznym i edukacji dziecka i jego rodziców. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, K7 

2 

5. Zespół nerczycowy – rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym. Zadania 

pielęgniarki w procesie diagnostyczno-terapeutycznym i edukacji dziecka i 

jego rodziców. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, K7 

3 



 

6. Opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zadania 

pielęgniarki w procesie diagnostyczno terapeutycznym. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, K7 

3 

7. Najczęstsze choroby zakaźne u dzieci (odra, świnka, ospa wietrzna, 

półpasiec różyczka, mononukleoza zakaźna). Zadania pielęgniarki w 

procesie diagnostyczno-terapeutycznym. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, K7 

3 

8. Choroby pasożytnicze wieku dziecięcego (owsica, glistnica, tasiemczyca, 

lamblioza, świerzb, toksoplazmoza). Zadania pielęgniarki w procesie 

diagnostyczno-terapeutycznym i edukacji dziecka i jego rodziców. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, K7 

3 

9. Nadczynność i niedoczynność tarczycy w populacji wieku rozwojowego. W1, W2, W3, W4, U1, U3, U5, U6, 

U7, U8, U9, K7 

2 

10. Hemofilia – diagnostyka i leczenie. Zadania pielęgniarki w procesie 

diagnostyczno-terapeutycznym i edukacji dziecka i jego rodziców. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U9, K7 

3 

11. Opieka nad dzieckiem z atopowym zapaleniem skóry. Zadania pielęgniarki 

w procesie diagnostyczno-terapeutycznym i edukacji dziecka i jego 

rodziców. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, K7 

3 

12. Zadania diagnostyczno-terapeutyczne w opiece nad dzieckiem z 

mukowiscydozą. Rola pielęgniarki w procesie diagnostyczno-

terapeutycznym oraz edukacji dziecka i jego rodziców. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, U10, K7 

3 

13. Obraz kliniczny diagnostyka i leczenie astmy u dzieci. Udział pielęgniarki w 

procesie terapeutycznym i edukacji. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, K7 

3 

Niewydolność nerek u dzieci - objawy, diagnostyka, leczenie. Zadania 

pielęgniarki w diagnostycy, terapii i edukacji dziecka i jego rodziców. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, K7 

3 

14. Dziecko z cukrzycą typu 1, edukacyjna rola pielęgniarki w przygotowaniu 

do samoopieki i samopielęgnacji. 

W1, W2, W3, W4, U1, U3, U6, U7, 

U8, U9, K7 

2 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 

Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

Zapoznanie z zasadami pracy pielęgniarki w oddziale pediatrycznym (karta 

praw dziecka w szpitalu).  
U7, U9, U10, K2, K7 
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Analiza dokumentacji medycznej. W2, U1-U9, K1-K7 

 

Profilaktyka zakażeń szpitalnych w oddziałach pediatrycznych. W1, W2, U1-U9, K1-K7 

 

Dawkowanie leków u dzieci. W2, U1, U5, U9, U10, K5, K7 

Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z wybranymi jednostkami 

chorobowymi. 
W1, W2, W3, W4, U1-U10, K1-K7 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 

a. Organizacja opieki neonatologicznej w Polsce: organizacja oddziału, 

eliminacja zakażeń szpitalnych w Klinice Neonatologii. 

W5, U1, U3, U6, U7, U8, U9, K7 
20 



 

1. Zasady postępowania i rola pielęgniarki w: 

a. wykonywaniu EKG dla noworodka. 

b. wykonywanie RTG dla noworodka.  

c. szczepienia okresu noworodkowego. 

Prawidłowe postepowanie podczas konsultacji kardiologicznej. 

Prawidłowe postepowanie podczas konsultacji radiologicznej. 

W5, U1, U3, U4, U6, U7, U8, U9, U10 

K1-K7 

 

Rola i zasady postepowania z noworodkiem podczas cięcia cesarskiego: 

przyjęcie noworodka donoszonego po cięciu cesarskim (ćwiczenia – 

prawidłowe odpępnianie kikuta pępowiny po cięciu cesarskim). 

W5, U1, U3, U4, U6, U7, U8, U9, K1-

K7 

Stany przejściowe noworodka - postepowanie, zasady, rola pielęgniarki.  W5, U1, U3, U4, U6, U7, U8, U9, 

U10, K1-K7 

Karmienie naturalne – zadania i rola pielęgniarki w edukacji laktacyjnej. W1, W5, U1, U7, U8, U9, K1, K2, K4, 

K5, K6, K7 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

Doskonalenie umiejętności zawodowych w opiece nad dzieckiem w 

oddziale pediatrycznym. 

U1-U10, K1-K7 

 

140 godz. 
(Zakład Medycyny 

Wieku Rozwojowego i 

Pielęgniarstwa 

Pediatrycznego) 

20 godz. 
(Klinika Neonatologii 

i Intensywnej Terapii 

Noworodka) 
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(3-5 pozycji) 

Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

1. Kawalec W., Grenda R., Kulus M.: Pediatria. Tom I i II. PZWL, Warszawa 2021. 

2. Zarzycka D., Emeryk A.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. PZWL, Warszawa 2020. 

3. Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2019. 

4. Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Help-

Med. s.c., Kraków 2014. 

5. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii.  PZWL, Warszawa 2009. 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 

1. Szczapa J.: Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2010. 

2. Salamończyk M., Łozińska-Czerniak A., Dmoch-Gajzlerska E.: Neonatologia. Praktyczne umiejętności w opiece nad 

noworodkiem. PZWL, Warszawa 2014. 

LITERATURA 

UZUPEŁNIAJĄCA 

(3-5 pozycji) 

Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

1. Pediatria po dyplomie  

2. Standardy Medyczne – Pediatria  

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 

1. Nehring-Gugulska M., Żukowska- Rubik M., Pietkiewicz A.: Karmienie piersią w teorii i praktyce: podręcznik dla doradców i 



 

konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017. 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA ZAJĘĆ (ZGODNIE Z REGULAMINEM PRZEDMIOTU/JEDNOSTKI) 

Sposób zaliczenia zajęć Zajęcia zaliczane są w formie egzaminu pisemnego - testu. Test egzaminacyjny jest testem wielokrotnego wyboru. Test składa się z 

30 pytań. Student zaliczy egzamin z przedmiotu, jeśli udzieli nie mniej niż 60% prawidłowych odpowiedzi w teście.  

W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych 

zgodne §16 Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku w terminach ustalonych z Kierownikiem Zakładu. Pierwszy i drugi egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w 

formie testu.  

Student ma prawo wglądu do jego pracy pisemnej (pracy egzaminacyjnej) zgodnie z Regulaminem Studiów I Stopnia, II Stopnia 

oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w terminie podanym przez Kierownika 

Jednostki i w obecności Kierownika Jednostki. 

Zasady zaliczania nieobecności Studenci, którzy opuścili część zajęć stacjonarnych z przyczyn usprawiedliwionych z uwzględnieniem §13 Regulaminu Studiów I 

Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku winni w terminie 7 dni 

skontaktować się z nauczycielem akademickim realizującym zajęcia celem ustalenia formy odrobienia zajęć, przedstawiając 

stosowny dokument, np. zwolnienie lekarskie, wezwanie do sądu. 

Możliwości i formy wyrównywania 

zaległości 

Student, który opuścił zajęcia zobowiązany jest ustalenia formy odrobienia zajęć z nauczycielem akademickim, przedstawiając 

stosowny dokument, np. zwolnienie lekarskie, wezwanie do sądu. 

Zasady dopuszczenia do 

egzaminu/zaliczenia 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia wszystkich form organizacyjnych zajęć realizowanych w ramach 

przedmiotu, obecności i aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskania pozytywnych ocen/zaliczeń prac objętych tymi zajęciami. 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z ZAJĘĆ ZAKOŃCZONYCH EGZAMINEM 

(opisowe, procentowe, punktowe, inne….) 

na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 

60% - 68% 

18 - 20 punktów 

69% - 77% 

21 - 23 punktów 

78% - 86% 

24 - 26 punktów 

87% - 95% 

27 - 28 punktów 

96% - 100% 

29 – 30 punktów 

Data opracowania sylabusa: 17.05.2022 Sylabus opracował(a): 

Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego 

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Maciorkowska, dr n. med. Izabela Roszko – Kirpsza, dr n. o 

zdr. Magdalena Malesińska, dr n. o zdr. Agata Sacharewicz, dr n. med. Beata Janina 

Olejnik 

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepański, mgr Katarzyna Łapicz 

 


