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Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, pierwszy stopień 

Sylabus modułu: Opieka paliatywna (11-R1S-12-r1_27) 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr n. med. Jadwiga Pyszkowska 
rok akademicki 2014/2015 
semestr letni 
forma studiów stacjonarne 
sposób ustalania 
oceny końcowej 
modułu 

Ocena końcowa modułu to ocena z kolokwium. 

informacje dodatkowe Do systemu USOSWeb i do indeksu wpisana zostanie jedynie ocena końcowa 
modułu. 

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  kod 

wykład r1_27_fs_1 

prowadzący dr n. med. Jadwiga Pyszkowska 
grupa(-y)  
treści zajęć 1. Przedmiot opieki paliatywnej. 

2. Historia ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej w Polsce i na świecie. 
3. Zasady i organizacja opieki paliatywnej. 
4. Metody łagodzenia objawów bólu totalnego i cierpienia. 
5. Elementy psychotanatologii w opiece paliatywnej. 
6. Zasady komunikacji z chorym w okresie terminalnym i z jego rodziną. 
7. Zagadnienia bioetyczne związane z terminalną fazą życia. 
8. Potrzeby chorych w okresie terminalnym. 

metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

35 

opis pracy 
własnej studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

• Kinghorn S, Gaines S. (red.): Opieka paliatywna. Red. wyd. I polskiego: de Walde
Gałuszko K, Gaworska-Krzemińska A. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012. 

• de Walden-Gałuszko K.: U kresu. MAKmed, Gdańsk 1996. 
• Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki 

paliatywnej. Księgarnia św. Jacka; Katowice; 2000. 
literatura 
uzupełniająca 

• Kűbler-Ross E.: Śmierć. Ostatni etap rozwoju. MT Biznes Ltd. Warszawa 2008. 
• Kűbler-Ross E.: Rozmowy o śmierci i umieraniu. Media Rodzina of Poznań 1998. 
• Kűbler-Ross E.: Życiodajna śmierć. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1996. 
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adres strony 
www zajęć 

 
 

informacje 
dodatkowe 

 

 
nazwa  kod 

ćwiczenia r1_27_fs_2 

prowadzący dr n. med. Jadwiga Pyszkowska 
grupa(-y)  
treści zajęć Metody łagodzenia objawów bólu totalnego i cierpienia.  

Metody poprawy jakości życia chorych u kresu życia.  
Opieka niemedyczna nad osieroconymi.  
Rozpoznanie potrzeb chorych w okresie terminalnym i jego rodziny.  
Umiejętność komunikowania się z chorym o niepo-myślnym rokowaniu i z jego 

rodziną. 
metody 
prowadzenia 
zajęć 

jak w opisie modułu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

10 

liczba godzin 
pracy własnej 
studenta 

15 

opis pracy 
własnej studenta 

lektura zadanych tekstów poszerzających wiedzę, przygotowanie do kolokwium 

organizacja 
zajęć  

 

literatura 
obowiązkowa 

• Kinghorn S, Gaines S. (red.): Opieka paliatywna. Red. wyd. I polskiego: de Walde
Gałuszko K, Gaworska-Krzemińska A. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012. 

• de Walden-Gałuszko K.: U kresu. MAKmed, Gdańsk 1996. 
• Bartoszek A.: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki 

paliatywnej. Księgarnia św. Jacka; Katowice; 2000. 
literatura 
uzupełniająca 

• Kűbler-Ross E.: Śmierć. Ostatni etap rozwoju. MT Biznes Ltd. Warszawa 2008. 
• Kűbler-Ross E.: Rozmowy o śmierci i umieraniu. Media Rodzina of Poznań 1998. 
• Kűbler-Ross E.: Życiodajna śmierć. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1996. 

adres strony 
www zajęć 

 

informacje 
dodatkowe 

 

 

3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

nazwa kod 

kolokwium pisemne r1_27_w_1 

kod(-y) zajęć  r1_27_fs_1, r1_27_fs_2 
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osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Zgodne z treściami przedstawionymi w ramach wykładu i ćwiczeń. 

kryteria oceny  
przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium zawiera pytania opisowe. 

informacje 
dodatkowe  
 

 
nazwa kod 

wystąpienie ustne r1_27_w_2 

kod(-y) zajęć  r1_27_fs_2 
osoba 
przeprowadzająca 
weryfikację 

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska 

grupa(-y)  
wymagania 
merytoryczne 

Opracowanie i wygłoszenie wystąpienia z zakresu wyznaczonego zagadnienia. 

kryteria oceny Decydują względy merytoryczne oraz jakość prezentacji treści. 
przebieg procesu 
weryfikacji 

Student przedstawia przygotowane treści. 

informacje 
dodatkowe  
 


