OPIEKA NAD PACJENTEM
Z ZAŁOŻONYM PORTEM DOŻYLNYM
- program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Według art. 73 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. kurs dokształcający ma na celu
pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej.
Do kursu może przystąpić pielęgniarka/położna, która: złożyła Formularz zgłoszeniowy w SMK, posiada prawo
wykonywania zawodu i została zakwalifikowana do odbycia kursu dokształcającego przez organizatora kształcenia.
Wykładowcami będą lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w WNZ UJ CM oraz lekarze, pielęgniarki pracujący w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie.
Cel uczenia
Pielęgniarka/położna zapewni profesjonalną opiekę pacjentom z założonym portem dożylnym.
Efekty uczenia
Dyplom uzyskania ukończenia kursu OPIEKA NAD PACJENTEM Z ZAŁOŻONYM PORTEM DOŻYLNYM otrzymuje
pielęgniarka, położna która: opanuje bieżące treści teoretyczne oraz dwukrotnie wykona procedurę w trakcie zajęć: założy
igłę Hubera, dobierze właściwy opatrunek i umocuje nim igłę Hubera, podłączy wlew kroplowy/ poda iniekcję dożylną,
pobierze krew, wykona zabieg płukania portu, wykona zmianę opatrunku na porcie, usunie igłę Hubera z portu
naczyniowego.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu dokształcającego OPIEKA NAD PACJENTEM
Z ZAŁOŻONYM PORTEM DOŻYLNYM wynosi 10 godzin dydaktycznych, w tym:

•

zajęcia teoretyczne - wykłady – 4 godziny

•

zajęcia praktyczne – ćwiczenia w sali symulacyjnej/umiejętności pielęgniarskich – 4 godziny

•

zajęcia praktyczne/staż – ćwiczenia w oddziale – 2 godziny

Zajęcia trwają 3 dni (wykłady w piątki od 15:00, ćwiczenia w sali symulacyjnej w soboty od 9:00, ćwiczenia w oddziale od
poniedziałku do piątku od 9:00). Wykłady odbywają się przez MSTeams, zajęcia praktyczne stacjonarnie w grupach 7osobowych wg. szczegółowego harmonogramu. Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, a po zaliczeniu części
teoretycznej i praktycznej – Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego: „ Opieka nad pacjentem z założonym

portem dożylnym”.
Termin rozpoczęcia kursu: w każdym czasie w zależności od napływu 21 zgłoszeń

Program kursu: zajęcia teoretyczne - wykłady 4 godziny
Treści kształcenia:
1. Implantacja portu dożylnego (wykład 1 godzina)
A.

Rodzaje portów naczyniowych, budowa portu

B.

Kwalifikacja i przygotowanie pacjenta do implantacji portu dożylnego

C.

Wskazania i przeciwskazania do implantacji portu dożylnego

D.

Technika implantacji portu dożylnego

E.

Pielęgnowanie pacjenta po zabiegu implantacji portu dożylnego

F.

Powikłania wczesne po zabiegu implantacji portu dożylnego

2. Zasady pielęgnacji pacjenta z założonym portem naczyniowym (wykład 2 godziny)
A.

Zasady obsługi portu dożylnego

B.

Procedura obsługi portu dożylnego

C.

Procedura pobrania krwi przez port naczyniowy

D.

Punkty krytyczne obsługi portu naczyniowego

E.

Zasady podawania leków, krwi i preparatów krwiopochodnych oraz żywienia
pozajelitowego

F.

Przegląd substancji do zabezpieczenia portu dożylnego

G.

Korzyści i wady portu naczyniowego

H.

Edukacja pacjenta w zakresie samopielęgnacji portu w trakcie leczenia oraz
po jego zakończeniu

3. Powikłania związane z zastosowaniem portów dożylnych (wykład 1 godzina)
A.

Powikłania infekcyjne związane z użytkowaniem portu dożylnego

B.

Powikłania zakrzepowe związane z użytkowaniem portu dożylnego

C.

Powikłania mechaniczne związane z użytkowaniem portu dożylnego

D.

Objawy najczęstszych powikłań

E.

Profilaktyka i leczenie powikłań

Zajęcia praktyczne – ćwiczenia w sali symulacyjnej/ umiejętności pielęgniarskich - 4
godziny
Cel główny zajęć praktycznych
Nauka umiejętności założenia igły Hubera do portu naczyniowego
Cele szczegółowe:

Nauka umiejętności poprawnego zmontowania zestawu do założenia igły Hubera
Nauka techniki założenia igły Hubera
Nauka techniki płukania portu naczyniowego
Nauka techniki pobrania krwi do badań laboratoryjnych, podania leku/wlewu kroplowego
Nauka techniki usunięcia igły z portu dożylnego
Nauka uporządkowania zestawu i udokumentowania wykonania zabiegu
Zajęcia praktyczne - 2 godziny
Oddział Kliniczny Onkologii
Cel zajęć praktycznych:
Przygotowanie pielęgniarki/położnej do sprawowania specjalistycznej opieki nad pacjentem z
zaimplantowanym portem dożylnym
Treści nauczania:
Instruktaż wstępny:
1. Zapoznanie z celem szkolenia praktycznego w Oddziale Onkologii
2. Zapoznanie z organizacją pracy, wyposażeniem i personelem oraz standardami opieki
pielęgniarskiej w oddziale
Instruktaż właściwy:
1. Organizacja i prowadzenie zajęć
2. Bieżący nadzór i kontrola nad ich prawidłowym przebiegiem oraz uczestników szkolenia
Umiejętności:
W trakcie stażu w oddziale pielęgniarka/położna:
- rozpozna problemy i potrzeby zdrowotne pacjentów z zaimplantowanym portem dożylnym
- założy igłę Hubera do portu naczyniowego
- poda leki/wlewy kroplowe przez port dożylny
- pobierze krew do badań laboratoryjnych przez port naczyniowy
- usunie igłę Hubera z portu naczyniowego
- przeprowadzi edukację pacjenta w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
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