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Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji stażu: 

Liczba godzin:  40 godz. 

Liczebność grupy:  2–3 osoby 

Opiekun stażu:  pielęgniarki z minimum 5-letnim stażem pracy w przedmiotowej 

dziedzinie, spełniające co najmniej jeden z warunków:: 

  posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 

psychiatrycznego; 

  posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa i ukończony kurs 

kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 

 

Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia stażu: 

1. Nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi  

w stacjonarnym oddziale rehabilitacji psychiatrycznej/Nawiązanie kontaktu 

terapeutycznego z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną.  

2. Określenie deficytów i potrzeb pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w stacjonarnym 

oddziale rehabilitacji psychiatrycznej/Określenie potrzeb pacjenta z zaburzeniami 

psychicznymi w warunkach domowych. 

3. Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego stacjonarnego oddziału rehabilitacji 

psychiatrycznej lub zespołu leczenia środowiskowego i rodziną pacjenta w kompleksowym 

programie terapeutycznym pacjenta. 

4. Samodzielne prowadzenie wybranych treningów w zakresie samoobsługi (trening 

higieniczny, lekowy) w oparciu o zasady rehabilitacji psychiatrycznej. 

5. Określenie u wybranego pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w stacjonarnym oddziale 

rehabilitacji psychiatrycznej lub w środowisku domowym pacjenta: diagnoz 

pielęgniarskich, celu i adekwatnych do diagnoz interwencji pielęgniarskich, ewaluacja 

podjętych działań. 

6. Ocena stanu psychicznego i somatycznego pacjentów z zaburzeniami psychicznymi  

i ocena konieczności ewentualnej jego hospitalizacji. 

7. Motywowanie pacjenta z zaburzeniami psychicznymi do aktywnego udziału w procesie 

diagnostyczno-leczniczym. 

8. Rozmowa z rodziną pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Warunki zaliczenia stażu: 

 100% obecności w placówce stażowej. 

 Zaliczenie obowiązujących w danej placówce stażowej wykazu świadczeń zdrowotnych 

(minimum jeden raz). 

 

7. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO  

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO  

 

1. Podejmowanie działań promujących zdrowie psychiczne. 

2. Realizowanie działań w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych I, II, III i IV stopnia. 

3. Komunikowanie terapeutyczne z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną. 

4. Stosowanie różnych form przymusu bezpośredniego. 

5. Aktywizowanie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi z wykorzystaniem elementów 

terapii zajęciowej. 

6. Samodzielnie prowadzi treningi w zakresie i samoobsługi: trening lekowy, trening 

higieniczny. 

7. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. 
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8. Prowadzenie psychoedukacji w różnych placówkach ochrony zdrowia psychicznego  

i w środowisku domowym. 

9. Udzielanie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 


