
TUNING w naukach medycznych 
- pielęgniarstwo

kierunek: pielęgniarstwo

Prof. dr hab. Irena Wrońska



Taksonomia Blooma

Idea dyferencjacji jest niezwykle istotna, aby umożliwić
pielęgniarstwu jego rozwój, progresję, osiągnięcie 
bezpiecznej, inteligentnie prowadzonej praktyki             

w „prawdziwym” świecie, gdzie studenci stykają się
z pacjentem, ich rodzinami i bliskimi.

Wiele typologii nauczania nie przypisuje istotnej roli 
praktykom, stażom, a takie metody uczenia się mają
przecież fundamentalne znaczenie w przyswojeniu 

umiejętności w zawodzie, w którym obcuje się
z drugim człowiekiem.



Przykłady użycia 
taksonomii Blooma

Poziom 1:

Wiedza 
podstawowa

Definiowanie, oświadczanie, 
obliczanie, rozpoznawanie.

Umiejętność określania wachlarza 
terapeutycznego popularnych leków.



Przykłady użycia 
taksonomii Blooma

Poziom 2:

Rozumienie

Przekazywanie, formułowanie wiedzy 
za pomocą własnych słów, 

wyjaśnianie, pokazywanie różnic.

Umiejętność zauważania różnic między 

środkami moczopędnymi (diurektykami) 

podwyższającymi poziom potasu a tymi nie 

posiadającymi takich właściwości.



Przykłady użycia 
taksonomii Blooma

Poziom 3:

Zastosowanie

Demonstrowanie, wyjaśnianie, 
wykorzystywanie posiadanej wiedzy.

Wiedza o działaniu sterydów pozwala 
studentowi na objaśnienie przyjmującemu 
ten rodzaj leków potrzeby monitorowania 

poziomu glukozy.



Przykłady użycia 
taksonomii Blooma

Poziom 4:

Analiza

Znajdowanie istotnych informacji 
pośród wielu innych, znajdowanie 

powiązań, rozpoznawanie, 
krytykowanie, porównywanie.

Przeprowadzenie wywiadu  z pacjentem na 
temat jego stanu zdrowia, utrzymywania 

przez pacjenta reżimu przyjmowania 
leków. Objaśnienie pacjentowi powodów, 

dla których przepisano daną terapię
medyczną.



Przykłady użycia 
taksonomii Blooma

Poziom 5:

Synteza

Wyciąganie wniosków, znajdowanie 
powiązań, porównywanie.

Pacjent cierpi na nudności, zwłaszcza przy 
wstawaniu z łóżka. Przeprowadzenie 
wywiadu z pacjentem, wyciągnięcie 

wniosku, że dwa leki mogą powodować złe 
samopoczucie pacjenta.



Przykłady użycia 
taksonomii Blooma

Poziom 6:

Ocenianie

Wyciąganie wniosków, obrona, 
uzasadnienie, podejmowanie decyzji.

Zauważenie, że pacjent cierpi z powodu 
bólu; sprawdzenie dokumentacji medycznej, 

listy leków, które pacjent przyjmuje, 
przeprowadzenie wywiadu medycznego, 

rozmowy z pacjentem, wybór 
odpowiedniego leku z listy medykamentów, 

sugerowanie zmiany terapii po ocenie            
jej efektywności.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

1. Umiejętność zbierania informacji

Sprawdzamy, jak student przeprowadza wywiad 

chorobowy, czy potrzebne informacje zbiera 

w sposób świadomy, przemyślany i dokładny, 

czy używa pośrednich i bezpośrednich 

technik komunikacyjnych.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

1.1. Anamneza, czyli wywiad chorobowy

− wykonanie całego wywiadu chorobowego,

− użycie adekwatnych technik komunikacyjnych,

− poprawne badanie problemu,

− umiejętność słuchania.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

1.2. Informacje przedmiotowe
− dokonanie oględzin i obserwacji,
− pomoc przy fizycznym badaniu pacjenta, 

które musi  być odpowiednie dla danej 
choroby,

− zlecenie badań laboratoryjnych i innych 
oraz ich organizacja,

− przeprowadzenie badań z użyciem 
instrumentów i przyrządów medycznych.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

1.3. Dokumentacja
− systematyzacja informacji o pacjentach,
− dokładne formułowanie informacji,
− dokładne i zwięzłe rejestrowanie danych,
− prowadzenie rejestru czasu i rezultatów 

interwencji.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

1.4. Przegląd danego przypadku chorobowego

− wywiad chorobowy na temat każdego problemu, 

− rejestracja dokładnego statusu pielęgniarskiego,

− rejestracja przebytych chorób, operacji,

− zwięzły i profesjonalny raport o pacjencie.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

2. Umiejętności podejmowania decyzji 
klinicznych
Sprawdzamy, czy student podejmuje przemyślane 
decyzje, czy zna rezultat tych działań, czy potrafi 

rozwiązywać problemy, z którymi styka się w trakcie 
pracy z pacjentami.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

2.1. Ułożenie pielęgniarskiego planu 
działania:
− bardzo dokładne zebranie informacji,
− postawienie właściwej diagnozy pielęgniarskiej,
− wybranie odpowiedniego sposobu działania spośród 

kilku możliwości,
− wybranie odpowiedniego postępowania w 

przypadku zmiany stanu zdrowia pacjenta,
− oszacowanie rezultatu podjętych działań,
− wprowadzenie potrzebnych modyfikacji.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

2.2. Egzekwowanie planu terapeutycznego

− dokładne wybranie medykamentów,
− poprawne przeprowadzenie interwencji 

terapeutycznej,
− zlecenie badania z instrumentami, przyrządami 

medycznymi i organizacja tych badań,
− wykrycie komplikacji i podjęcie odpowiedniej akcji,
− użycie środków pierwszej pomocy m.in. bandaży.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

2.3. Organizacja prac
− utrzymanie porządku, dyscypliny i higieny,
− prawidłowy podział pracy pomiędzy członków kadry 

pielęgniarskiej,
− dobra współpraca z członkami kadry opieki 

zdrowotnej,
− dobra komunikacja z jednostkami diagnostycznymi, 

zapewnianie lekarstw, środków pierwszej pomocy, 
bandaży potrzebnych do opieki nad pacjentem,

− uzupełnianie brakujących instrumentów 
medycznych, wymiana źle działających przyrządów.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

3. Rozwój osobowy
Sprawdzamy, czy zachowanie studenta zmieniło się

w odpowiedni sposób w trakcie praktyk, czy student 

spełnia wymagania behawioralne stawiane adeptom 

pielęgniarstwa.



Przykład z Węgier
Tuning Educational Structures in Europe.http://europe.en.int/comm/education/policies/educ/tuning.en.htm/

• używanie skutecznych technik komunikacyjnych przez studenta,

• budowanie dobrych relacji z jej/jego pacjentami                 

i ze współpracownikami,

• zdobycie umiejętności indywidualnego podejmowania decyzji, 

stosownie do kompetencji, 

• znajomość uwarunkowań prawnych i etycznych w swojej pracy,

• umiejętność zachowania się w sposób zawsze odpowiadający 

zaistniałej sytuacji,

• umiejętność wydajnej pracy jako członka kadry medycznej,

• umiejętność ciągłego rozwoju zawodowego.



Przykład z Norwegii
M. Gobbi: TUNING Educational Structures in Europe. Unicversities Contribution to the Bologna Process. Final Report. Pilot Project –
Phase 2. Socrates. Ed. J. Gonzales, R. Wagenaar. Bilbao 2005, s. 245-287.

Cele praktyk pielęgniarskich
Do obowiązków studenta należy:

− uczenie się i branie udziału w praktykach 
pielęgniarskich na różnych oddziałach 
szpitalnych, również na oddziałach opieki 
psychiatrycznej, w ośrodkach opieki dla 
osób starszych oraz branie udziału               
w praktykach pielęgniarskich odbywanych  
w domu pacjenta;



Przykład z Norwegii
M. Gobbi: TUNING Educational Structures in Europe. Unicversities Contribution to the Bologna Process. Final Report. Pilot Project –
Phase 2. Socrates. Ed. J. Gonzales, R. Wagenaar. Bilbao 2005, s. 245-287.

Do obowiązków studenta należy:

− posiadanie wiedzy pielęgniarskiej, 
zdobywanie doświadczenia pielęgniarskiego 
i doświadczenia we współpracy z innymi 
grupami zawodowymi w prewencyjnej 
opiece zdrowotnej, opiece prenatalnej               
i  postnatalnej.



Przykład z Norwegii
M. Gobbi: TUNING Educational Structures in Europe. Unicversities Contribution to the Bologna Process. Final Report. Pilot Project –
Phase 2. Socrates. Ed. J. Gonzales, R. Wagenaar. Bilbao 2005, s. 245-287.

W trakcie praktyk do obowiązków studenta 
należy:
− uczenie się, nabywanie doświadczenia                         

i kompetencji pielęgniarskich stykając się z różnymi 
przypadkami chorobowymi, z różnymi sytuacjami, 
w których znajduje się pacjent;

− w trakcie praktyki nadzorowanej: zdobycie wiedzy 
pracując bezpośrednio z pacjentami, ich rodziną
i innymi grupami zawodowymi;



Przykład z Norwegii
M. Gobbi: TUNING Educational Structures in Europe. Unicversities Contribution to the Bologna Process. Final Report. Pilot Project –
Phase 2. Socrates. Ed. J. Gonzales, R. Wagenaar. Bilbao 2005, s. 245-287.

W trakcie praktyk do obowiązków studenta 
należy:
− zdobycie umiejętności pielęgniarskich 

współpracując z doświadczonymi profesjonalistami;

− uzmysłowienie sobie własnych ograniczeń oraz 
kwalifikacji posiadanych przez inne osoby;

− zastanowienie się nad kwestiami etycznymi, 
problemami, z jakimi można się spotkać w pracy 
pielęgniarskiej, dyskutowanie na powyższe tematy;



Przykład z Norwegii
M. Gobbi: TUNING Educational Structures in Europe. Unicversities Contribution to the Bologna Process. Final Report. Pilot Project –
Phase 2. Socrates. Ed. J. Gonzales, R. Wagenaar. Bilbao 2005, s. 245-287.

W trakcie praktyk do obowiązków studenta 
należy:
− nabycie umiejętności i chęci do współpracy 

z różnymi grupami zawodowymi;
− instruowanie i nadzorowanie pacjentów i ich 

rodzin;
− zdobycie wiedzy o strukturze, organizacji 

opieki zdrowotnej i socjalnej;
− nabycie wiedzy i umiejętności, które będą

podstawą dla dalszej edukacji.



„Dobre nauczanie oznacza,            
że kadra naukowa,                  

podobnie jak uczniowie,               
także zdobywa wiedzę”

Boyer 1990: 23-4


