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 Udział w seminarium. 

 Objęcie procesem pielęgnowania 1 wybranego pacjenta z żywieniem pozajelitowym  

w okresie co najmniej 2 dni. Zgodnie z etapami procesu należy sformułować diagnozy 

pielęgniarskie, określić cele, zaplanować interwencje pielęgniarskie, przedstawić 

realizację opieki oraz ocenić podjęte działania. 

 

6.4. STAŻ: Oddział/Poradnia leczenia żywieniowego dziecięcego ośrodka  

   specjalistycznego albo Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci 

 

Cel stażu: Ukształtowanie umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem z żywieniem 

dojelitowym i pozajelitowym. 

 

Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji stażu: 

Liczba godzin: 30 

Liczebność grupy:  5–6 osób 

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

zakresie, spełniające co najmniej jeden z warunków: 

  posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa oraz tytuł specjalisty  

w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, chirurgicznego, 

anestezjologicznego i intensywnej opieki; 

  posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa oraz ukończony kurs 

kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, 

chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki; 

  posiadają tytuł magistra pielęgniarstwa oraz ukończony kurs 

specjalistyczny w zakresie żywienia dojelitowego 

i pozajelitowego. 

 

Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia: 
1. Dobór i wykorzystanie różnych technik karmienia u dzieci. 

2. Zakładanie zgłębnika do żołądka i odbarczenie treści u dziecka. 

3. Edukacja dziecka starszego z domowym żywieniem pozajelitowym i dojelitowym oraz 

rodziny, opiekunów w zakresie zapobiegania powikłaniom. 

 

Warunki zaliczenia stażu: 

 100% obecności. 

 Udział w seminarium. 

 Ocenienie i udokumentowanie stanu odżywienia u co najmniej 2 dzieci. 

 Objęcie procesem pielęgnowania 1 dziecka z żywieniem dojelitowym lub pozajelitowym 

w okresie co najmniej 2 dni. Zgodnie z etapami procesu należy sformułować diagnozy 

pielęgniarskie, określić cele, zaplanować interwencje pielęgniarskie, przedstawić 

realizację opieki oraz ocenić podjęte działania. 

 

 

7.  WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU SPECJALISTYCZNEGO 

ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWE 

1. Dobór i wykorzystanie różnych technik karmienia u chorych. 

2. Podłączenie mieszaniny żywieniowej drogą pozajelitową. 

3. Zakładanie zgłębnika i odbarczenie treści. 
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4. Edukacja chorego z domowym żywieniem pozajelitowym i dojelitowym oraz 

rodziny/opiekunów w zakresie zapobiegania powikłaniom. 

5. Obsługa portu naczyniowego, w tym zakładanie i usuwanie igły. 
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