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7. WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA 

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO 

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO 

 

1. Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego. 

2. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia systemowego. 

3. Pielęgnowanie wkłuć dożylnych.  

4. Obsługa portów naczyniowych. 

5. Podawanie leków przeciwnowotworowych wg zleconych schematów leczenia 

systemowego. 

6. Postępowanie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego. 

7. Rozpoznawanie i łagodzenie objawów ubocznych terapii przeciwnowotworowych. 

8. Edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie i po leczeniu 

systemowym. 

9. Przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji pacjenta w trakcie i po zakończeniu 

leczenia systemowego. 

10. Przygotowanie pacjenta do leczenia promieniami jonizującymi. 

11. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia promieniami jonizującymi. 

12. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych 

promieniami jonizującymi. 

13. Prowadzenie profilaktyki i pielęgnacji wczesnych skórnych odczynów popromiennych. 

14. Zapobieganie skutkom ubocznym leczenia promieniami jonizującymi. 

15. Edukowanie pacjenta i jego rodziny na temat objawów ubocznych leczenia promieniami 

jonizującymi. 

16. Edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie leczenia promieniami 

jonizującymi i po jego zakończeniu. 

17. Przygotowanie pacjenta/rodziny do pielęgnacji miejsca napromienianego w trakcie i po 

zakończonym leczeniu promieniami jonizującymi. 

18. Przygotowanie pacjenta do leczenia operacyjnego nowotworów złośliwych. 

19. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia chirurgicznego. 

20. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych 

chirurgicznie. 

21. Żywienie pacjenta oraz zapobieganie skutkom ubocznym leczenia żywieniowego. 

22. Edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania 

objawów ubocznych leczenia chirurgicznego. 

23. Edukowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie leczenia 

chirurgicznego i po jego zakończeniu. 

24. Przygotowanie pacjenta/rodziny do pielęgnacji miejsca operowanego. 

25. Przygotowanie pacjenta i jego rodziny w zakresie aktywnego udziału we wczesnej 

rekonwalescencji. 

26. Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego u dzieci. 

27. Pielęgnowanie chorego dziecka w trakcie leczenia systemowego. 

28. Zakładanie i pielęgnowanie wkłuć dożylnych i portów naczyniowych u dzieci. 

29. Podawanie leków przeciwnowotworowych wg zleconych schematów leczenia 

systemowego u dzieci. 

30. Postępowanie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego u dzieci. 

31. Rozpoznawanie i łagodzenie objawów ubocznych terapii u dzieci. 

32. Edukowanie dziecka i jego rodziny w zakresie żywienia w trakcie i po leczeniu 

systemowym. 
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33. Przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji dziecka w trakcie i po zakończeniu 

leczenia systemowego. 

34. Prowadzenie wsparcia psychologicznego pacjentów onkologicznych na wszystkich 

etapach choroby oraz ich rodzin. 

35. Towarzyszenie osobom w żałobie po śmierci pacjenta onkologicznego. 

36. Diagnozowanie objawów żałoby patologicznej i kierowanie do specjalisty w celu 

postępowania terapeutycznego. 

37. Przekazywanie niepomyślnych i trudnych informacji pacjentowi i jego rodzinie  

w zakresie procesu pielęgnowania. 

38. Prowadzenie wstępnej diagnozy w zakresie nasilenia dystresu za pomocą termometru 

distresu. 

39. Określa potrzeby religijne pacjentów, stosując wybrane narzędzia, np. Spir, spiritual needs 

questionnaire (spnq) i fica tool for spiritual assessment. 

40. Stosowanie elementów interwencji kryzysowej oraz elementów psychoterapii 

odreagowującej i wspierającej w relacji terapeutycznej z pacjentem i jego rodziną. 

41. Edukacja pacjenta i jego rodziny na temat postępowania w trakcie przygotowania pacjenta 

do operacji, podczas leczenia chirurgicznego i po jego zakończeniu w różnym 

umiejscowieniu nowotworu. 

42. Ocena stopnia odżywienia/niedożywienia pacjenta z nowotworem przewodu 

pokarmowego. 

43. Udział w prowadzeniu leczenia żywieniowego pacjenta w okresie przed-  

i pooperacyjnym w różnym umiejscowieniu nowotworu. 

44. Wdrożenie odpowiedniego postępowania pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego  

w zależności od stanu zdrowia pacjenta, po operacji nowotworu złośliwego gruczołu 

piersiowego. 

45. Opracowanie zaleceń pielęgnacyjnych dotyczących opieki nad pacjentem leczonym 

przeciwnowotworowo oraz jego rodziną.  

46. Udział w rehabilitacji pacjenta w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. 

47. Pielęgnowanie pacjenta cierpiącego ból. 

48. Opieka nad pacjentem onkologicznym w zakresie żywienia. 

 


