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Wykaz świadczeń zdrowotnych do zaliczenia: 
1. Przygotowanie pacjentów do samokontroli i samoobserwacji w kierunku możliwych 

powikłań po zabiegu i powikłań leczenia immunosupresyjnego. 

2. Przygotowanie biorców w zakresie zasad przyjmowania leków immunosupresyjnych oraz 

możliwych powikłań leczenia immunosupresyjnego.  

3. Edukacja pacjentek w zakresie odżywiania, leków immunosupresyjnych wraz z oceną ich 

bezpieczeństwa w czasie ciąży i karmienia piersią wg FDA i zachowań prozdrowotnych  

w czasie ciąży. 

4. Przygotowanie biorcy do badań diagnostycznych (laboratoryjnych, endoskopowych, 

obrazowych, biopsji) oceniających funkcję przeszczepionego narządu.  

5. Przygotowanie pacjenta do życia z ograniczeniami w trakcie i po transplantacji. 

6. Przeprowadzenie edukacji pacjenta/opiekuna w zakresie odżywiania, wysiłku fizycznego, 

życia seksualnego, higieny, profilaktyki zakażeń, wizyt kontrolnych po transplantacji. 

 

Warunki zaliczenia stażu: 

 100% obecności. 

 Przeprowadzenie i udokumentowanie edukacji jednego biorcy lub grupy pacjentów po 

transplantacji  

 

7.  WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ PO UKOŃCZENIU KURSU 

KWALIFIKACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA 

TRANSPLANTACYJNEGO  
1. Pobieranie badań laboratoryjnych w oparciu o rozpoznany stan pacjenta i ich 

interpretacja.  

2. Przygotowanie pod względem fizycznym i psychicznym biorcy dorosłego i biorcy 

pediatrycznego do zabiegu transplantacji. 

3. Planowanie i realizacja działań w profilaktyce zakażeń u pacjenta po przeszczepieniu. 

4. Monitorowanie i ocena funkcji przeszczepionego narządu/tkanki na podstawie stanu 

ogólnego i badań dodatkowych biorcy. 

5. Diagnozowanie powikłań chirurgicznych i powikłań leczenia immunosupresyjnego 

poprzez obserwację, pobieranie badań laboratoryjnych i ich interpretację. 

6. Edukacja biorcy i jego rodziny w okresie przedtransplantacyjnym, przygotowująca do 

zabiegu.  

7. Edukacja biorcy i jego rodziny w zakresie określonego stylu życia po przeszczepieniu.  

8. Opracowywanie programów edukacyjnych dla dawcy żywego przed zabiegiem i biorcy 

po transplantacji. 
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