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CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nauczenie studenta mianownictwa anatomicznego, znajomości budowy i rozwoju
narządów i układów oraz ich wzajemnych stosunków topograficznych. Wiedza ta ma stanowić podstawę do
nauki przedmiotów klinicznych. W procesie dydaktycznym wykorzystywane będą wyniki radiologicznych
badań obrazowych jak również wyniki publikowane w pracach oryginalnych członków Zespołu.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu anatomii człowieka na poziomie szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Anatomia topograficzna, systemowa i kliniczna grzbietu, klatki piersiowej, kończyny górnej, kończyny
dolnej, jamy brzusznej, miednicy oraz głowy i szyi, ośrodkowy układ nerwowy, a w szczególności:
Mianownictwo anatomiczne. Pozycja anatomiczna, osie i płaszczyzny ciała. Mianownictwo kierunków i położenia w
przestrzeni. Budowa ogólna szkieletu. Typy połączeń międzykostnych. Mianownictwo charakteryzujące ruchy w stawach.
Układ sercowo-naczyniowy.
Budowa i pochodzenie szkieletu osiowego. Budowa kręgu, cechy charakterystyczne kręgów szyjnych, piersiowych,
lędźwiowych i kości krzyżowej. Rozwój ontogenetyczny krzywizn kręgosłupa. Prawidłowe i patologiczne krzywizny
kręgosłupa. Budowa żeber i mostka.
Połączenia pomiędzy kręgami, połączenia kręgów i żeber oraz żeber i mostka. Mechanika i zakres ruchów kręgosłupa i
klatki piersiowej.
Topografia grzbietu. Ograniczenia trójkąta lędźwiowego, trójkąta osłuchiwania i trójkąta podpotylicznego. Powięzie i
mięśnie powierzchowne grzbietu: przyczepy, czynność i unerwienie.
Pasmo przyśrodkowe i boczne mięśni głębokich grzbietu: przyczepy, unerwienie, czynność. Przyczepy, unerwienie i
czynność mięśni podpotylicznych. Budowa i przebieg gałęzi tylnych nerwów rdzeniowych.
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Budowa kanału kręgowego i jego zawartość. Sploty żylne kręgowe wewnętrzne i zewnętrzne. Opony rdzenia kręgowego.
Przestrzenie: nadtwardówkowa, podtwardówkowa i podpajęczynówkowa, płyn mózgowo-rdzeniowy. Miejsce nakłucia
lędźwiowego i znieczulenie nadoponowego.
Budowa, położenie i unaczynienie rdzenia kręgowego. Budowa i gałęzie nerwów rdzeniowych.
Budowa ściany klatki piersiowej. Topografia klatki piersiowej, punkty kostno-mięśniowe oraz linie orientacyjne, rzutowanie
brzegów płuc oraz granic serca na ściany klatki piersiowej. Elementy badania fizykalnego: miejsce osłuchiwania płuc i
zastawek serca. Opukiwanie płuc i serca, stłumienie względne i bezwzględne serca. Unerwienie skóry klatki piersiowej.
Budowa, topografia, unaczynienie i obrazowanie gruczołu piersiowego.
Przyczepy, unerwienie i czynność mięśni powierzchownych i głębokich klatki piersiowej. Położenie, przebieg i gałęzie
naczyń i nerwów międzyżebrowych.
Budowa i podział śródpiersia. Zawartość śródpiersia górnego i przedniego. Topografia, budowa, rozwój i unaczynienie
grasicy. Pochodzenie, przebieg i zakres unerwienia nerwu przeponowego. Topografia naczyń odchodzących od łuku aorty.
Tętnica podobojczykowa - przebieg, odgałęzienia. Naczynia piersiowe wewnętrzne, topografia, znaczenie kliniczne.
Dopływy żyły głównej górnej. Węzły chłonne śródpiersiowe przednie – obszar spływu chłonki i znaczenie kliniczne.
Szkielet klatki piersiowej. Okolice topograficzne, punkty kostno-mięśniowe oraz linie orientacyjne klatki piersiowej.
Rzutowanie brzegów płuc oraz granic serca na ściany klatki piersiowej. Stłumienie względne i bezwzględne serca.
Osłuchiwanie serca. Unerwienie skóry klatki piersiowej.
Mięśnie powierzchowne i głębokie klatki piersiowej - przyczepy, unerwienie,
czynność. Naczynia i nerwy międzyżebrowe - przebieg, gałęzie. Udział mięśni klatki piersiowej w oddychaniu.
Ograniczenia, podział, zawartość i połączenia śródpiersia.
Budowa, topografia, unaczynienie i unerwienie tchawicy. Budowa płuc oraz podział drzewa oskrzelowego (bronchoskopia
i bronchografia). Węzły chłonne dróg oddechowych. Drogi odpływu chłonki z płuc. Krążenie płucne. Opłucna ścienna i
trzewna. Jama opłucnej i jej zachyłki (pneumothorax, hydrothorax, hemothorax).
Rozwój kończyny górnej. Kości i stawy kończyny górnej. Obrazy rentgenowskie.
Naczynia i nerwy kończyny górnej.
Mięśnie odcięte kończyny górnej, mięśnie ramienia, przedramienia i ręki.
Jama (dół) pachowa - ograniczenia i zawartość. Węzły chłonne pachowe - grupy i drogi spływu i odpływu chłonki
Ograniczenia jamy brzusznej. Topografia narządów jamy brzusznej. Rzutowanie trzew na przednią ścianę jamy brzusznej.
Podział brzucha na kwadranty i okolice topograficzne.
Unaczynienie i unerwienie narządów jamy brzusznej.
Otrzewna i jej zachyłki, jama otrzewnowa i przestrzeń zaotrzewnowa – ograniczenia i zawartość.
Części składowe, topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie narządów płciowych wewnętrznych żeńskich i męskich.
Topografia, budowa, unaczynienie i unerwienie pęcherza moczowego i
odbytnicy oraz odcinka miednicznego moczowodów.
Krocze – ograniczenia, podział. Mięśnie dna miednicy. Powięzie miednicy. Dół kulszowo- odbytniczy i kanał zasłonowy.
Węzły chłonne miednicy.
Narządy płciowe zewnętrzne żeńskie i męskie – budowa, unaczynienie i unerwienie. Cewka moczowa.
Kości oraz połączenia kości kończyny dolnej. Mięśnie i powięzie obręczy biodrowej i kończyny dolnej - przyczepy,
unerwienie, unaczynienie, czynność. Naczynia i nerwy kończyny dolnej, spływ chłonki.
Ogólna budowa czaszki. Kości mózgoczaszki. Doły czaszki. Miejsca przejścia nerwów czaszkowych. Kości twarzoczaszki,
przestrzenie twarzoczaszki.
Połączenia kości czaszki. Ciemiączka. Staw skroniowo-żuchwowy.
Okolice topograficzne i punkty kostno-mięśniowe głowy i szyi. Unerwienie skóry głowy i szyi. Żyły powierzchowne szyi.
Splot szyjny - budowa, topografia i odgałęzienia.
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Topografia narządów, naczyń i nerwów szyi.
Nerwy czaszkowe.
Unaczynienie mózgowia i rdzenia kręgowego. Bariera krew-mózg.
Budowa i rozwój ośrodkowego układu nerwowego: kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, pień mózgu,
móżdżek i rdzeń kręgowy.

METODY KSZTAŁCENIA:
1. Ćwiczenia w liczbie 150 godzin w semestrze I i II – zajęcia odbywają się w Zakładzie Anatomii i
Histologii w oparciu o preparaty z ludzkich zwłok i fragmentów ciała, plansze i fantomy, wyniki
radiologicznych badań obrazowych jak również wyniki badań własnych członków Zespołu. Grupa
ćwiczeniowa stanowi 10 osób. Sala przygotowana jest do samodzielnego poznawania anatomii na
preparatach, pod nadzorem prowadzącego zajęcia. W trakcie zajęć przewidziane są systematyczne
sprawdziany wiedzy w sposób ustny oraz pisemnie.
2. Wykłady w liczbie 30 godzin w semestrze I i II - wykłady mają na celu usystematyzowanie
szczegółowej wiedzy, która nabywana jest samodzielnie o podczas ćwiczeń. Prowadzone są także
przez lekarzy praktyków w poszczególnych specjalizacjach, przez co uwzględniony będzie aspekt
praktyczny nabywanej wiedzy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

efektów
Zna mianownictwo anatomiczne w języku
polskim, angielskim i łacińskim.

A.W1

Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu
opisowym i topograficznym (kończyny gór-na i
dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica,
grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym
(układy: kostno-stawowy, mięśniowy, krążenia,
oddechowy, pokarmowy, moczowy, płciowy,
nerwowy i narządy zmysłów, powłoka wspólna)
Opisuje stosunki topograficzne między
poszczególnymi narządami.

A.W2

Zna stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę
i czynność błon płodowych i łożyska oraz etapy
rozwoju poszczególnych narządów.

A.W6

Umie zlokalizować i badać narządy wewnętrzne

A.U3

Umie rozpoznać narządy i ew. zmiany
odbiegające od stanu prawidłowego na
zdjęciach RTG,TK,RM

A.U4

A.W3

aktywność w trakcie zajęć
bieżąca kontrola na zajęciach
dyskusja
egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne
odpowiedź ustna
aktywność w trakcie zajęć
bieżąca kontrola na zajęciach
dyskusja
egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne
kolokwium
odpowiedź ustna
aktywność w trakcie zajęć
bieżąca kontrola na zajęciach
dyskusja
egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne
kolokwium
odpowiedź ustna
aktywność w trakcie zajęć
bieżąca kontrola na zajęciach
dyskusja
egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne
kolokwium
aktywność w trakcie zajęć
bieżąca kontrola na zajęciach
dyskusja
egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne
kolokwium
aktywność w trakcie zajęć
bieżąca kontrola na zajęciach
dyskusja

Forma
zajęć
wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia
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Posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem
anatomicznym

A.U5

egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne
kolokwium
bieżąca kontrola na zajęciach
dyskusja
egzamin - ustny, opisowy,
testowy i inne

wykłady
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie oceny merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i
uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianów cząstkowych obejmujących następujące zagadnienia:
osteologia, układ krwionośny, grzbiet, klatka piersiowa, kończyna górna, kończyna dolna, jama brzuszna,
miednica, głowa i szyja, neuroanatomia. Katedra zastrzega sobie prawo niezaliczenia przedmiotu studentowi
wykazującemu brak postępów w nauce. Próg procentowy wymagany do zaliczenia przedmiotu wynosi 60%
ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie całego kursu. Do egzaminu końcowego mogą
przystąpić jedynie Ci studenci, którzy uzyskali zaliczenie całości materiału. Egzamin końcowy składa się z
części teoretycznej i praktycznej. Ocena końcowa jest wystawiana w oparciu o wynik obydwu części
składowych egzaminu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach i egzaminie itp.)

180

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, projektu/prezentacji,
dyskusji, studiowanie literatury itp. )

220

Łącznie

400

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

7

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

9

Łącznie

16

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Woźniak W. Anatomia Człowieka. Urban & Partner, Wrocław 2003, wyd. II.
2. 9. RL Drake, AW Vogi, AWM Mitchel: Gray, Anatomia. Podręcznik dla studentów tomy 1-3, red.
wydania polskiego M. Bruska, B. Ciszek, P.Kowiański, W. Woźniak, Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2010
3. Sobotta: „Atlas anatomii człowieka” tom I i II, Wyd. Urban & Partner, Wrocław
4. Netter: „Atlas anatomii człowieka”, Wyd. Urban & Partner
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Bochenek A: „Anatomia człowieka” tom I-V, Wyd. PZWL
2. KL Moore, AF Dalley, AMR Agur: Anatomia kliniczna, tomy 1 i 2, red. wydania polskiego J. Moryś,
MedPharm Polska, Wrocław 2015
3. Urbanowicz Z: Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004
4. Krechowiecki, F. Czerwiński: „Zarys Anatomii Człowieka”, Wyd. VIII, PZWL Warszawa, 2006.
5. Atlas anatomii człowieka. R.D. Sinielnikow.
6. Kopf-Maier P. „Atlas anatomii człowieka”.
7.
oraz publikacje, których lista jest dostępna w zakładce działalność naukowa kadry dydaktycznej.

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ
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CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i funkcją komórek, organizacją komórek w
tkanki oraz z budową mikroskopową narządów. Zintegrowanie wiedzy z zakresu dyscyplin podstawowych z
naukami klinicznymi i powiązanie zagadnień biologii komórki z problemami praktycznymi medycyny,
zrozumienia komórkowych i subkomórkowych mechanizmów działania leków, substancji toksycznych i ułatwi
ich zrozumienie.
Celem nauczania embriologii jest przedstawienie wczesnych stadiów rozwojowych zarodka oraz procesu
formowania się listków zarodkowych i powstawania pierwotnych tkanek i narządów. Znajomość tych
zagadnień pozwoli na lepsze poznanie mechanizmu powstawania wad rozwojowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student powinien posiadać podstawową wiedzę w zakresie budowy komórki zwierzęcej oraz podstawy
histologii narządów człowieka.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Cytologia: Pojęcia: komórka i istota pozakomórkowa. Kształt i rozmiary komórki. Organizacja komórki
modelowej: budowa i funkcja organelli cytoplazmatycznych,
cytoplazmy podstawowej (cytozolu),
cytoszkieletu; skład, organizacja i funkcja jądra i jąderka. Cykl komórkowy/ programowana śmierć komórki
(definicje, fazy cyklu, podział mitotyczny i jego fazy, mechanizmy regulacyjne cyklu komórkowego, cytostatyki
i miejsca ich działania w cyklu, apoptoza). Wzrost i różnicowanie komórki (definicje, pojęcia: hiperplazja,
hipertrofia, akrecja, proliferacja komórkowa; index mitotyczny, klasyfikacja komórek: komórki totipotencjalne,
pluripotencjalne, multipotencjalne, progenitorowe, zróżnicowane). Komórki macierzyste: embrionalne i
dorosłe; potencjalne aplikacje komórek macierzystych w medycynie.
 identyfikacja markerów morfologicznych, ultrastrukturalnych i czynnościowych komórek w oparciu o
mikroskopię świetną, transmisyjną mikroskopię elektronową fluorescencyjną i konfokalną oraz metody
immunohistochemiczne
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hodowle komórkowe jako podstawowe narzędzie oceny proliferacji i funkcji komórek zdrowych i
nowotworowych

Histologia ogólna, nauka o tkankach:
Tkanka nabłonkowa: budowa, klasyfikacje, występowanie, pochodzenie; wytwory komórek nabłonkowych,
połączenia międzykomórkowe, gruczoły (budowa, klasyfikacje, przykłady występowania).
Tkanka łączna: komórki i istota pozakomórkowa (klasyfikacja komórek, ich pochodzenie, ultrastruktura i
funkcja różnych typów komórek tkanki łącznej, włókna kolagenowe i elastyczne, substancja podstawowa;
klasyfikacja tkanki łącznej.
 znaczenie hormonów tkanki tłuszczowej (leptyny, adiponektyny, wisfatyny) w kontroli funkcji układu
endokrynowego i udział w regulacji gospodarki energetycznej organizmu
Kość: kość typu płodowego, pierwotna i kość dojrzała, czyli blaszkowata; kość zwarta (kortykalna) oraz kość
gąbczasta (beleczkowa), jednostki budowy kości dojrzałych: blaszka kostna, osteon jako jednostka budowy
kości kortykalnej, pakiet beleczkowy jako jednostka budowy kości gąbczastej, kostnienie, mineralizacja,
remodelowanie, homeostaza wapniowa.
Tkanka mięśniowa: klasyfikacja tkanki mięśniowej, organizacja mięśnie: szkieletowy, sercowy i gładki;
ultrastrukturalne i molekularne podstawy skurczu; pochodzenie, rozwój i regeneracja tkanki mięśniowej.
Tkanka nerwowa: sieci neuronalne, klasyfikacja komórek i włókien nerwowych; synapsy, przewodnictwo
nerwowe; tkanka glejowa; mielinizacja w układzie nerwowym ośrodkowym
i obwodowym, klasyfikacja włókien, degeneracja i regeneracja włókien; rozwój tkanki nerwowej. Pień i zwój
nerwowy.
Histologia szczegółowa:
Szpik kostny: organizacja histologiczna szpiku czerwonego, hemopoeza, czynniki regulujące hemopoezę.
Układ sercowo-naczyniowy: serce: budowa histologiczna wsierdzia, śródsierdzia i nasierdzia, układ bodźcoprzewodzący, zastawki; naczynia krwionośne: klasyfikacja, budowa histologiczna, funkcja, połączenia naczyń,
śródbłonek; naczynia limfatyczne.
 znaczenie i identyfikacja integralności strukturalnej i czynnościowej komórek śródbłonka w
zachowaniu fizjologicznej kondycji naczyń krwionośnych w aspekcie zachowania drożności naczyń
wykorzystywanych w zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego
Układ limfatyczny (odpornościowy): podstawy komórkowe odpowiedzi immunologicznej; organizacja
histologiczna narządów układu limfatycznego (grasica, strefy grasiczozależne i grasiczoniezależne w węzłach
chłonnych, śledzionie, migdałkach, MALT) i funkcja tych narządów; recyrkulacja limfocytów; funkcja miazgi
czerwonej śledziony.
 szlaki różnicowania, znaczenie i funkcja populacji komórek dendrytycznych w grasicy embrionalnej,
młodocianej i inwolucyjnej
Skóra i jej wytwory: naskórek (skład komórkowy), mechanizm keratynizacji, mechanizm pigmentacji; skóra
właściwa i tkanka podskórna: budowa histologiczna, gruczoły, włosy, zakończenia nerwowe.
Układ oddechowy: drogi przewodzące powietrze: budowa histologiczna poszczególnych odcinków (jama
nosowa, nosogardziel, krtań, tchawica, oskrzela), część oddechowa: oskrzeliki oddechowe, pęcherzyki płucne
(skład komórkowy), wymiana gazowa, bariera powietrze-krew, surfaktant, makrofagi płucne, BALT, rozwój
płuc.
Układ dokrewny: definicja i mechanizmy komunikacji międzykomórkowej; budowa histologiczna, typy komórek
i hormony: podwzgórza, przysadki mózgowej, szyszynki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy i ich komórki
docelowe; rozproszony układ neuroendokrynowy; mechanizmy regulacji wydzielania hormonów.
 analiza wpływu podwzgórza i przysadki na funkcjonowanie nadnerczy - znaczenie różnych peptydów
biologicznie czynnych (np. neuropeptudu Y, galaniny, oreksyny, cholecystokininy, cerebelin) w
regulacji osi podwzgórze – przysadka – nadnercza (HPA) - wykorzystanie modeli doświadczalnych in
vivo
Układ pokarmowy: przewód pokarmowy: utkanie i funkcja błony śluzowej, podśluzowej i mięśniówki, typ i
funkcja nabłonka i mechanizm jego odnowy, typ i funkcja gruczołów w różnych odcinkach, układ
odpornościowy (MALT), unerwienie, komórki endokrynowe; wątroba: organizacja histologiczna (jednostki
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strukturalno-czynnościowe), hepatocyty, sinusoidy, przestrzeń Disse’go, unaczynienie, przewody
wyprowadzające żółć, funkcje wątroby (hepatocytów), komórki Browicza-Kupffera, komórki Ito, pęcherzyk
żółciowy; trzustka: część egzokrynowa (organizacja histologiczna, komórki pęcherzykowe i
śródpęcherzykowe, mechanizm wydzielania enzymów i jego kontrola hormonalna), wyspy Langerhansa
(komórki, ich hormony), system rozproszonych komórek dokrewnych (DNES, APUD), rozwój układu.
Układ moczowy: nerka: budowa, jednostka funkcjonalna, mechanizm produkcji moczu (rola wzmacniacza i
wymiennika przeciwprądowego, ADH, RAA), aparat przykłębkowy, drogi wyprowadzające mocz, rozwój
układu moczowego.
Układ rozrodczy męski: organizacja histologiczna gonad, ich czynność gametogeniczna
i hormonalna, kontrola czynności, drogi wyprowadzające, gruczoły dodatkowe i zewnętrzne płciowe; rozwój i
jego kontrola.
 znaczenie gondektomii i jej rekompensacji (podanie testosteronu) - wpływ na oś HPA
Układ rozrodczy żeński: budowa histologiczna jajnika (oogeneza, sekrecja hormonów i ich kontrola, cykl
jajnikowy), jajowodu, macicy; przemiany w cyklu menstruacyjnym i ich kontrola hormonalna, rozwój i jego
kontrola.
 znaczenie gondektomii i jej rekompensacji (podanie estradiolu) w regulacji wydzielania hormonów
nadnerczy
Gruczoł mlekowy: budowa histologiczna i funkcja w zależności od etapu rozwoju, fazy cyklu menstruacyjnego,
ciąży i laktacji; kontrola hormonalna rozwoju, różnicowania i laktacji.
Łożysko: organizacja i funkcje łożyska płodowego.
Centralny układ nerwowy: budowa histologiczna mózgu, móżdżku i rdzenia kręgowego. Rozwój układu.
Narządy zmysłów: Oko: budowa histologiczna (otaczające błony, ośrodki optyczne, narządy dodatkowe oka)
i funkcja. Ucho: ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne: budowa i funkcja; histofizjologia słuchu.
Organella komórkowe.
1. Budowa błony komórkowej; białka błonowe; lipidy; glikokaliks; transport.
2. Cytoszkielet komórki; mikrotubule; mikrofilamenty; filamenty pośrednie; choroby związane
z zaburzeniami w cytoszkielecie.
3. Budowa i funkcja organelli komórkowych: rER, sER, Aparat Golgiego, proteasomy.
4. Biosynteza białka; szlak wydzielniczy; kierowanie białek.
5. Białka opiekuńcze.
Cykl komórkowy i jego regulacja, starzenie się komórki, apoptoza.
1. Cykl komórkowy: definicja, przebieg, regulacja i metody badania. Choroby proliferacyjne.
2. Starzenie się komórki: definicje, przyczyny, objawy. Progerie.
3. Śmierć komórki: martwica i apoptoza; przebieg apoptozy, szlaki uruchamiające apoptozę, czynniki
pobudzające i hamujące apoptozę, metody wykrywania apoptozy.
Podstawy obrony immunologicznej.
1. Podstawowe definicje: antygen; cytokiny; MHC; interleukiny; komórka docelowa; komórka efektorowa;
limfokiny; monokiny; odporność; przeciwciała; swoistość.
2. Komórki
wrodzonego
układu
odporności:komórki
żerne
układu
odpornościowego
(monocyty/makrofagi, granulocyty, komórki NK); komórki tuczne; płytki krwi (rola w procesie
zapalnym).
3. Komórki układu nabytej odporności: limfocyty T (różnicowanie, subpopulacje, receptory limfocytów T
i cząsteczki MHC); limfocyty B (selekcja, dojrzewanie, funkcja); komórki APC (charakterystyka,
funkcje).
 udział komórek nabłonkowych grasicy oraz komórek dendrytycznych w kontroli procesu
różnicowania i dojrzewania limfocytów T
Kancerogeneza. Angiogeneza.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Molekularny mechanizm kancerogenezy (mutacje w protoonkogenach i genach supresorowych).
Podstawowe zaburzenia w komórce nowotworowej.
Klonalny rozwój nowotworu.
Czynniki mutagenne.
Mechanizm działania wirusów onkogennych w transformacji nowotworowej na przykładzie HPV 16.
Przykład rozwoju nowotworu złośliwego (rak jelita grubego).
Obrona immunologiczna a powstawanie nowotworu.
Rola telomerazy w procesie kancerogenezy.
Metody leczenia nowotworów.
Markery nowotworowe.
Angiogeneza w stanach fizjologii oraz w procesie nowotworzeni, rola cytokin w angiogenezie
nowotworowej.
 udział i znaczenie oporności wielolekowej w aspekcie niepowodzenia leczenia nowotworów
 angiogeneza w aspekcie chorób nowotworowych o charakterze uogólnionym (białaczki,
chłoniaki)
 znaczenie ekspresji wybranych czynników regulujących angiogenezę (endoglina, łożyskowy
czynnik wzrostu) dla przebiegu ostrych białaczek limfoblastycznych u dzieci

Adhezja, cząsteczki adhezyjne w rozwoju zarodkowym, nowotworach, w procesie zapalnym.
1. Cząsteczki adhezyjne i składniki substancji międzykomórkowej: selektyny, integryny, kadheryny,
nadrodzina immunoglobin.
2. Wewnątrzkomórkowe białka związane z CAM.
3. Cząsteczki międzykomórkowe (glikozaminoglikany, proteoglikany, włókna substancji
międzykomórkowej).
4. Rola CAM w rozwoju układu nerwowego, w nowotworach i procesie zapalnym.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem sieci komputerowo-mikroskopowej, zsynchronizowanej z obrazem
mikroskopowym – student w interakcji z prowadzącym samodzielnie analizuje preparaty wirtualne
zeskanowane w technice wysokiej rozdzielczości.
Wykłady omówienie zagadnień teoretycznych w postaci prezentacja multimedialna.
Seminaria wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, metoda problemowa jest
wprowadzeniem teoretycznym do aktualnie analizowanego zagadnienia, następnie studenci samodzielnie
rozwiązują zadania problemowe
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l
efektów

zna mianownictwo histologiczne w języku polskim

A.W1

zna podstawowe struktury komórkowe i ich
specjalizacje funkcjonalne

A.W4

zna mikroarchitekturę tkanek, macierzy
pozakomórkowej oraz narządów

A.W5

zna stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę i
czynność błon płodowych i łożyska oraz etapy rozwoju
poszczególnych narządów

A.W6

Metody
w e r yf i k a c j i
aktywność w trakcie
zajęć
kolokwium
odpowiedź ustna
aktywność w trakcie
zajęć
kolokwium
odpowiedź ustna
aktywność w trakcie
zajęć
kolokwium
odpowiedź ustna
aktywność w trakcie
zajęć
kolokwium
odpowiedź ustna

Forma zajęć
ćwiczenia,
wykłady,
seminaria
ćwiczenia,
wykłady,
seminaria
ćwiczenia,
wykłady,
seminaria
ćwiczenia,
wykłady,
seminaria
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obserwacje i ocena
ćwiczenia,
umiejętności
A.U1
wykłady,
praktycznych
seminaria
studenta
egzamin
praktyczny
rozpoznaje w obrazach z mikroskopu optycznego lub
obserwacje
i ocena
ćwiczenia,
elektronowego struktury histologiczne odpowiadające
umiejętności
A.U2
wykłady,
narządom, tkankom, komórkom i strukturom
praktycznych
seminaria
komórkowym, dokonuje opisu i interpretuje ich budowę
studenta
oraz relacje między budową i funkcją
odpowiedźi ustna
obserwacje
ocena
ćwiczenia,
egzamin
praktyczny
posługuje się w mowie i w piśmie mianownictwem
umiejętności
A.U5
wykłady,
histologicznym
praktycznych
seminaria
studenta
zna sposoby komunikacji między komórkami, a także
obserwacja i ocena
ćwiczenia,
między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową oraz
aktywności na
B.W21
wykłady,
szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykłady
zajęciach
seminaria
zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju
odpowiedź ustna
nowotworów
i innych
rozwiązywanie
obserwacja
i ocena
zna
procesy takie
jak:chorób;
cykl komórkowy, proliferacja,
ćwiczenia,
problemowych
aktywności zadań
na
różnicowanie i starzenie się komórek, apoptoza i
B.W22
wykłady,
multimedialnych
zajęciach
nekroza oraz ich znaczenie dla funkcjonowania
seminaria
Wykład
odpowiedź ustna
organizmu;
rozwiązywanie
SPOSOBY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
problemowych zadań
Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia odbywa się
za pomocą zróżnicowanych form
multimedialnych
obsługuje mikroskop optyczny – także w zakresie
korzystania z immersji

oceniania studentów:
 semestralne zaliczenie przedmiotu:
 kolokwia cząstkowe oparte na krótkich ustrukturyzowanych pytaniach, bądź odpowiedzi ustne
 testy jednokrotnego wyboru
 punktacja: za każdy test uzyskać można punkty równe ilości 50% prawidłowych odpowiedzi
 dyskusja oparta na rozwiązywaniu zadań problemowych, samodzielne rozwiązywanie
aktywizujących zadań łączących wybrane zagadnienia z zakresu cytofizjologii z jednostkami
chorobowymi
 egzamin praktyczny
 obserwacja studenta demonstrującego umiejętność rozpoznania i orientacji w preparatach
histologicznych oraz znajomość podstawowych metod badań histologicznych
Zaliczenie przedmiotu otrzymuje student, który uzyskał następującą punktację:
 I semestr - minimum 26 pkt
 II semestr - minimum 34 pkt
 zaliczył sprawdzian praktyczny
Student, który uzyskał sumę punktów < 77pkt. nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu.
Egzamin końcowy
─ test jednokrotnego wyboru obejmujący 150 pytań.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach i egzaminie itp.)

120

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, projektu/prezentacji,
dyskusji, studiowanie literatury itp. )

105

Łącznie
Punkty ECTS

225
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

4

Łącznie

9
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9. Sujka-Kordowska P, Malińska A, Ostalska-Nowicka D, Zabel M, Nowicki M. CD105 and placental
growth factor - Potent prognosis factors in childhood acute lymphoblastic leukaemia. Leuk. Res.
2012;36:846-851
10. Malinska A, Perek B, Buczkowski P, Kowalska K, Ostalska-Nowicka D, Witkiewicz W, Nowicki M.
CD68 expression in aortocoronary saphenous vein bypass grafts. Histochem Cell Biol. 2013;140:1838. doi: 10.1007/s00418-012-1069-2
11. Brelinska R, Malinska A. Homing of hemopoietic precursor cells to the fetal rat thymus: intercellular
contact-controlled cell migration and development of the thymic microenvironment. Cell Tissue Res.
2005;322:393-405
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr n. med. Agnieszka Malińska
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BIOCHEMIA
K od p r ze dm io tu : 13.4-WL-LEK-Bch
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
Pr o wa d ząc y: dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr Beata Machnicka
dr Elżbieta Heger
dr Dżamila Bogusławska
mgr Joanna Grzesiak
mgr Anna Tylutka

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

75

2
II, III

75

2

Egzamin
Zaliczenie z oceną

13

CEL PRZEDMIOTU:
Przekazanie wiedzy z zakresu biochemii statycznej i dynamicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów
metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka. Wypracowanie umiejętności opisu i interpretacji zmian
podstawowych wskaźników biochemicznych stosowanych w diagnostyce chorób. Zapoznanie studenta z
najnowszymi osiągnięciami naukowymi w biochemii – genomika i epigenetyka, transkryptomika, proteomika,
metabolomika. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań
naukowych w biochemii oraz wyszukiwania w cyfrowych bazach danych treści artykułów naukowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu chemii ogólnej i organicznej oraz biologii komórki i tkanek.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady
1. Współczesna biochemia: genomika, transkryptomika, proteomika i metabolomika a diagnostyka
medyczna; ostatnie 30 lat rozwoju biochemii.
2. Budowa, funkcje, synteza białek cz. I
- białka strukturalne; kolagen, spektryna, aktyna, aktynina
3. Budowa, funkcje, synteza białek cz. II
- białka receptorowe, białka transportowe
4. Budowa, funkcje, synteza cz. III
- białka katalityczne; enzymy
- kinetyka reakcji enzymatycznych
- enzymy w diagnostyce medycznej
5. Budowa, funkcje, synteza cz. IV
- białka motoryczne
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6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

- metabolizm skurczu mięśni szkieletowych
Budowa, funkcje, synteza białek cz. V
- przeciwciała/immunoglobuliny
- białka HSP/czaperony
Metabolizm białek i aminokwasów;
- synteza i modyfikacje potranslacyjna białka
- katabolizm białka i aminokwasów
- proteomika i oznaczanie zaburzeń białkowych
Bioenergetyka i metabolizm węglowodanów; glikoliza, glukoneogeneza, glikogenoliza,
glikogeneza
Bioenergetyka i metabolizm lipidów
- metabolizm cholesterolu
Struktura i funkcja kwasów nukleinowych cz. I
- synteza nukleotydów, replikacja DNA, naprawa i rekombinacja DNA
- genomika
Struktura i funkcja kwasów nukleinowych cz. II
- synteza i splicing RNA
- kontrola ekspresji genów
- transkryptomika
Mechanizmy regulacji ekspresji genów; epigenetyka
- miRNA, metylacja DNA, modyfikacje chemiczne histonów
Działanie hormonów i transdukcja sygnałów
- hormony peptydowe, białkowe i pochodne aminokwasowe
- hormony steroidowe
- eikozanoidy
- cytokiny i czynniki wzrostu
- neurohormony
Metabolizm ksenobiotyków
- generacja reaktywnych form tlenu i stres oksydacyjny
Żywienie, trawienie, wchłanianie
- mikroelementy odżywcze: witaminy i składniki mineralne
- dietoterapia
- nutrigenetyka, Nutrigenomika

Ćwiczenia
 Biochemia – regulamin laboratorium, forma zaliczenia zajęć, metody i techniki stosowane w biochemii,
spektrofotometria, prawo Lamberta-Beera, obliczenia biochemiczne.
 Elektroforetyczny rozdział białek osocza krwi
 Wybrane białka i ich funkcje, zmiany stężenia w odpowiedzi na czynniki środowiska, hiperhipoproteinemia; oznaczanie całkowitego stężenia białka, oznaczanie stężenia albumin w
osoczu/surowicy krwi
 Oznaczanie stężenia białek ostrej fazy; białko hsCRP
 Morfologia krwi; oznaczanie stężenia hemoglobiny
 Enzymy w diagnostyce medycznej; znaczenie pomiaru aktywności kinazy kreatynowej i jej
izoenzymów
 Rozkład aminokwasów; cykl mocznikowy i oznaczanie stężenia mocznika
 Proteomika i jej znaczenie w diagnostyce klinicznej; zajęcia w Parku Naukowo-Technologicznym;
prezentacja wyników projektu realizowanego w kooperacji ze szpitalem klinicznym
 Równowaga kwasowo-zasadowa ustroju; kwasica mleczanowa; oznaczanie stężenia mleczanu we
krwi
 Metabolizm nukleotydów purynowych i pirymidynowych, oznaczanie stężenia kwasu moczowego
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Synteza i funkcje cholesterolu; oznaczanie stężenia całkowitego cholesterolu, obliczanie wskaźnika
aterogenności na wybranych przykładach klinicznych
Hormony steroidowe; równowaga anaboliczno-kataboliczna; oznaczanie stężenia kortyzolu
Epigenetyka i biologiczna rola miRNA; oznaczanie całkowitego stężenia miRNA
Synteza witaminy D3, zapotrzebowanie organizmu i jej funkcje metaboliczne; oznaczanie stężenia
witaminy D3

Metody kształcenia
1. Wykłady w liczbie 30 godzin mają na celu podsumowanie szczegółowej wiedzy biochemicznej z naciskiem
na zastosowanie w praktyce klinicznej. Metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem
prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów.
2. Ćwiczenia w liczbie i semestrze 60 godzin są realizowane w pracowni biochemicznej z wykorzystaniem
dostępnej aparatury badawczej i zestawów diagnostycznych. Samodzielne przeprowadzanie doświadczeń
i przygotowanie sprawozdań, udział w projektach badawczych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

opisuje biochemiczną regulację gospodarki wodnoelektrolitowej w układach biologicznych

B.W1

opisuje równowagę kwasowo-zasadową i mechanizm
działania buforów w płynach ustrojowych i ich znaczenie w
homeostazie ustrojowej

B.W2

opisuje budowę polisacharydów oraz ich funkcje w
strukturach komórkowych i pozakomórkowych

B.W11

charakteryzuje struktury I-, II-, III- oraz IV-rzędowe białek;
zna modyfikacje potranslacyjne i funkcjonalne białka oraz
ich znaczenie

B.W12

opisuje podstawowe szlaki kataboliczne i anaboliczne,
sposoby ich regulacji oraz wpływ czynników genetycznych i
środowiskowych

B.W15

zna profile metaboliczne podstawowych narządów i układów

B.W16

zna pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu i stres
oksydacyjny

B.W17

zna konsekwencje niewłaściwego odżywiania, w tym
długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych
posiłków oraz stosowania niezbilansowanej diety

B.W19

zna sposoby biochemicznej komunikacji między komórkami,
między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową, oraz
szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykłady
zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju
nowotworów i innych chorób
zna zasady prowadzenia badań naukowych,
obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro
służących rozwojowi medycyny

B.W21

potrafi przewidzieć kierunek procesów biochemicznych w
zależności od stanu energetycznego komórek

B.W34

B.U6

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
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posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi,
takimi jak analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria,
pehametria, chromatografia, elektroforeza białek i kwasów
nukleinowych, stosowanymi w biochemii
obsługuje proste przyrządy pomiarowe używane w biochemii
oraz ocenia dokładność wykonywanych pomiarów

B.U9

B.U10

wyszukuje potrzebną informacje za pomocą dostępnych
narzędzi

B.U11

planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz interpretuje
jego wyniki i wyciąga wnioski

B.U14

praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej, zawiera 80 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych.
Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu. Do egzaminu
student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć
laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: kolokwia
sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych
punktów, test praktycznych umiejętności, przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W
przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)

150

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie projektu, sprawozdania z doświadczenia,
wystąpienia; itp.)

175

Łącznie

325

Rodzaj zajęć
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

Punkty ECTS
6

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

7

Łącznie

13

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Murray RK, Granner DK, Rodwell VW. (red. naukowe tłumaczenia Kokot F i wsp.) Biochemia Harpera
ilustrowana. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2012
2. Dembińska-Kieć A, Naskalski JW. (red.). Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej;
podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2013
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009
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2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki
o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
3. Zembroń-Łacny A, Krzywański J, Ostapiuk-Karolczuk J, Kasperska A. Cell and molecular mechanisms of
regeneration and reorganization of skeletal muscles. Ortop Traumatol Rehabil 2012; 14(1): 1-11.
4. Zembron-Lacny A, Slowinska-Lisowska M, Szygula Z, Witkowski Z, Szyszka K. Modulatory effect of Nacetylcysteine on pro-antioxidant status and haematological response... J Physiol Biochem 2010; 66: 1521.

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
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BIOFIZYKA
K od p r ze dm io tu : 13.4-WL-LEK-Bf
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ

S em est r

Licz ba go dz in
w ty godn iu

For ma
z aj ę ć

Licz ba go dz in
w s em e st rz e

dr hab. Jarosław Piskorski, prof. UZ
dr Joanna Kalaga
Pr o wa d ząc y:
dr Lidia Najder-Kozdrowska
dr Sebastian Żurek

For ma
z al icz en ia

Pun kt y
ECT S

St ud i a st ac jon a rn e
W yk ład
Ć wic ze n i a

30

4

2
I

30

Egzamin

2

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu Biofizyka jest uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie pojęć i praw fizyki
oraz umiejętność wykorzystania ich do opisu zagadnień z zakresu diagnostyki medycznej, terapii, anatomii,
biologii komórek i tkanek oraz procesów fizjologicznych. Student powinien dostrzegać zachodzące w
organizmie człowieka zjawiska fizyczne, wyjaśnić działanie urządzeń medycznych stosowanych w
diagnostyce i terapii na gruncie fizyki, poznać zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi i
aparatury fizycznej oraz uzyskać umiejętność przeprowadzenia oceny dokładności wykonanych pomiarów
i oszacowania błędów.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość fizyki, matematyki, biologii i chemii na poziome szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Wstęp do biofizyki – obszar badań, zakres wiedzy niezbędnej dla lekarza, współczesne kierunki
badań w biofizyce oraz ich związek z medycyną.
2. Mechanika: budowa ciała ssaków w kontekście fizyki, zagadnienia statyczne i dynamiczne związane
z ciałem ludzkim, naprężenia w organizmie ludzkim, maksymalne siły uzyskiwane w układzie
mięśniowo-szkieletowym, ograniczenia wynikające z fizyki.
3. Mechanika: przemiany energetyczne w organizmie, rozważania na temat minimalnych i
maksymalnych wartości uzyskiwanych w tych przemianach oraz medyczne wnioski z tych rozważań
wynikające.
4. Mechanika: elastyczność i wytrzymałość materiałów, rozciąganie i ściskanie, prawo Hooka, moduł
Younga, wytrzymałość i złamania kości, upadki z dużych wysokości.
5. Fale dźwiękowe: zjawiska falowe, fale akustczne, zakresy fal dźwiękowych, odbicie, refrakcja i
absorbcja fali dźwiękowej, budowa ucha, penetracja fal ultradźwiękowych, prezentacje w USG,
echogeniczność i echostruktura, wzmocnienie za zmianą, cień akustyczny, efekt Dopplera i
dopplerowskie USG.
6. Elektryczność i magnetyzm: bioelektryczność, układ nerwowy jako układ elektryczny, przewodnictwo
w obrębie neuronu, pompa sodowo-potasowa, potencjał czynnościowy, potencjał czynnościowy w
mięśniach, potencjały czynnościowe, rola ładunków elektrycznych w układzie kostnym, EKG, EEG.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

21

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Fale elektromagnetyczne: fala elektromagnetyczna, urządzenie MRI, magnetyzacja, rezonans
magnetyczny, zasady obrazowania przy pomocy MRI, zasada działania pulsoksymetru.
Optyka: soczewki, zwierciadła, budowa oka, powstawanie obrazu, czułość oka, kolory i widzenie
kolorów, laser: budowa i zastosowanie w medycynie.
Fizyka kwantowa i jądrowa: promieniowanie X, budowa i zasady działania lampy rentgenowskiej,
fluorescencja i wzmacniacze obrazu, środki kontrastowe, gęstość obrazu i kontrast.
Fizyka kwantowa i jądrowa: zasady działania tomografu komputerowego, transformacja Radona,
jednostki Hounsfielda, okienkowanie, środki kontrastowe.
Fizyka kwantowa i jądrowa: medycyna nuklearna, przemiany jądrowe, diagnostyka: tomografia
emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT), radioizotopy SPECT, chemia i produkcja radioizotopów
SPECT; pozytonowa, emisyjna tomografia komputerowa (PET), radioizotopy PET, chemia i produkcja
radioizotopów PET.
Fizyka kwantowa i jądrowa: Radioterapia, dozymetria, terapia wiązką zewnętrzną, ortowoltowa i
wysokich energii, urządzenia radioterapii, bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna.
Fizyka statystyczna i termodynamika: ciepło i teoria kinetyczna, transport ciepła, transport molekuł w
wyniku dyfuzji, transport przez membrany, układ oddechowy, sufraktanty.
Fizyka statystyczna i termodynamika: wymagania energetyczne człowieka, energia z pożywienia,
regulacja temperatury ciała, kontrola temperatury skóry, konwekcja i promieniowanie, nagrzewanie
promieniowaniem elektromagnetycznym, parowanie, odporność na utratę temperatury.
Fizyka statysticzna i termodynamika: entropia, teoria informacji, przekazywanie informacji pomiędzy
komórkami, teorioinformatyczne modele układu nerwowego, teoria informacji w analizie i interpretacji
danych medycznych oraz w budowie modeli probabilistycznych.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia – w liczbie 30 godzin, realizowane w I semestrze, w grupach 12-15 osobowych, przy
wykorzystaniu pracowni biofizycznej. Samodzielne przeprowadzanie pomiarów i badań.
Wykłady – w liczbie 30 godzin, realizowane w I semestrze , mające na celu odniesienie zjawisk
biofizycznych do praktyki lekarskiej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna i rozumie pojęcia: rozpuszczalność, ciśnienie
osmotyczne, izotonia, roztwory koloidalne i równowaga
Gibbsa-Donnana
zna prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy oraz
czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi

B.W3

zna naturalne i sztuczne źródła promieniowania
jonizującego oraz jego oddziaływanie z materią

B.W6

zna fizykochemiczne i molekularne podstawy działania
narządów zmysłów

B.W7

zna fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod
obrazowania

B.W8

zna fizyczne podstawy wybranych technik
terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań

B.W9

opisuje budowę lipidów i polisacharydów oraz ich funkcje
w strukturach komórkowych i pozakomórkowych

B.W11

zna podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie
nerwowym a także fizjologię mięśni prążkowanych i
gładkich oraz funkcje krwi;
zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich
narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu:
krążenia, oddechowego, moczowego

B.W24

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma zajęć

zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy

wykład,
laboratorium

B.W5

B.W25

zaliczenie
ćwiczeń,
test końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy

wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium
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zna zasady prowadzenia badań naukowych,
obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro
służących rozwojowi medycyny
wykorzystuje znajomość praw fizyki do wyjaśnienia
wpływu czynników zewnętrznych, takich jak temperatura,
przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz
promieniowanie jonizujące, na organizm i jego elementy
ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i
stosuje się do zasad ochrony radiologicznej;

B.W34

B.U1

B.U2

oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz
stężenia substancji w roztworach

B.U3

przewiduje kierunek procesów biochemicznych;

B.U6

opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji
zaburzenia homeostazy, określa jego odpowiedź na
ekspozycję na wysoką i niską temperaturę, utratę wody,
nagłą pionizację;
obsługuje proste przyrządy pomiarowe oraz ocenia
dokładność wykonywanych pomiarów;

B.U7

planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz
interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy

B.U10

B.U14

wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium

zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy

wykład,
laboratorium

zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy
zaliczenie
ćwiczeń, test
końcowy

wykład,
laboratorium

wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium
wykład,
laboratorium

wykład,
laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Po każdym cyklu tematycznym kolokwium ustne lub pisemne zaliczane u prowadzącego ćwiczenia.
Egzamin końcowy w formie testowej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)

60

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie projektu, sprawozdania z doświadczenia,
wystąpienia; itp.)

40

Łącznie

100

Rodzaj zajęć

Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
I.
Jaroszyk F. Biofizyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Poznań, 2008
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Wybrane zagadnienia z biofizyki pod redakcją: St. Miękisza i A. Hendricha. Wydawnictwo VOLUMED
1998.
2. Davidovits P. Physics in Biology and Medicine, Academic Press, New York 2008
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. n. med. Jarosław Piskorski, prof. UZ
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BIOLOGIA MOLEKULARNA
K od p r ze dm io tu : 13.4-WL-LEK-Bm
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Pr o wa d ząc y: dr Ewa Bok
dr Justyna Mazurek

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

15

1

Seminarium

15

1

Ć wi c ze n i a

15

1

II

Egzamin

3

CEL PRZEDMIOTU:
Podstawowym celem nauczania biologii medycznej i molekularnej jest zintegrowanie wiedzy z zakresu
dyscyplin podstawowych, dające podstawy do nauki genetyki klinicznej. Znajomość organizacji genomu,
mechanizmów regulacji ekspresji genów, mutagenezy i mechanizmów naprawy DNA ułatwi zrozumienie
etiopatogenezy wielu schorzeń. Zapoznanie się z metodami biologii molekularnej i możliwościami ich
zastosowania w badaniach genetycznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej, znajomość cytofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
1. Budowa komórki Procaryota i Eucaryota.
2. Budowa i funkcja materiału genetycznego (DNA, RNA).
3. Cykl komórkowy.
4. Replikacja, transkrypcja i translacja.
5. Regulacja ekspresji genów.
6. Organizacja genomu człowieka.
7. Zasady dziedziczenia.
8. Zmienność DNA, mutacje, mechanizmy naprawy DNA.
9. Zastosowanie badań cytogenetycznych.
10. Genetyka populacyjna.
11. Genetyka rozwoju
12. Ekogenetyka, farmakogenetyka. Podstawy inżynierii genetycznej, elementy biotechnologii
Seminaria obejmują następujące zagadnienia:
1. Czynniki mutagenne, wpływ leków, związków chemicznych, czynników fizycznych, zanieczyszczenia
środowiska.
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2. Wybrane choroby człowieka dziedziczące się autosomalnie i sprzężone z chromosomem X,
aberracje strukturalne i liczbowe.
3. Rodzaje zmian wykrywanych w DNA/RNA
4. Metody wykrywania mutacji i polimorfizmów w DNA, RNA
5. Metody wykrywania znanych mutacji
Zajęcia laboratoryjne obejmują następujące zagadnienia:
1. Techniki stosowane w biologii molekularnej.
2. Izolacja, amplifikacja (PCR) i rozdział elektroforetyczny kwasów nukleinowych
3. Badanie polimorfizmów genów, genotypowanie za pomocą reakcji PCR-RFLP oraz Real-Time PCR
4. Zasady projektowania i prowadzenia badań naukowych, interpretacja wyników, wnioski.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.
Seminaria w formie prezentacji multimedialnych i dyskusji.
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują prezentację praktyczną i aktywne uczestnictwo studenta w
preparatyce materiału genetycznego. Studenci praktycznie zapoznają się z zastosowaniem
specjalistycznej aparatury służącej celom molekularnego genotypowania stosowanego w praktyce
lekarskiej oraz w badaniach naukowych.

.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIAGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma zajęć

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny

wykład
seminarium

B.W22

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny

wykład
seminarium

B.W23

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
ocena aktywności w
czasie zajęć
dyskusja w czasie
zajęć
kolokwium

wykład
seminarium

S ym b o l e
efektów

zna funkcje nukleotydów w komórce, struktury I- i IIrzędową DNA i RNA oraz strukturę chromatyny;

B.W13

zna funkcje genomu, transkryptomu i proteomu
człowieka oraz podstawowe metody stosowane w
ich badaniu; opisuje procesy replikacji, naprawy
i rekombinacji DNA, transkrypcji i translacji oraz
degradacji DNA, RNA i białek; zna koncepcje
regulacji ekspresji genów;
zna procesy takie jak: cykl komórkowy, proliferacja,
różnicowanie i starzenie się komórek, apoptoza i
nekroza oraz ich znaczenie dla funkcjonowania
organizmu;
zna w podstawowym zakresie problematykę
komórek macierzystych i ich zastosowania w
medycynie;
zna zasady prowadzenia badań naukowych,
obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in
vitro służących rozwojowi medycyny;
zna podstawowe pojęcia z zakresu genetyki; opisuje
zjawiska sprzężenia i współdziałania genów;

B.W14

analizuje krzyżówki genetyczne oraz rodowody cech
i chorób człowieka, a także ocenia ryzyko urodzenia
się dziecka z aberracjami chromosomowymi;
posługuje się podstawowymi technikami
laboratoryjnymi, takimi jak: analiza jakościowa,
elektroforeza kwasów nukleinowych;
planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz
interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski;

B.W34

C.W1, C.W2

wykład
seminarium

wykład
seminarium
ćwiczenia
laboratoryjne
seminarium

B.U9, C.U1

ocena aktywności w
czasie zajęć
dyskusja w czasie
zajęć
kolokwium

ćwiczenia
laboratoryjne
seminarium

B.U14

ocena aktywności w
czasie zajęć
dyskusja w czasie
zajęć
kolokwium

Ćwiczenia
Laboratoryjne
seminarium
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WARUNKI ZALICZENIA:
Pozytywne zaliczenie końcowe seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych student uzyskuje na podstawie
obecności i aktywności na zajęciach seminaryjnych i ćwiczeniach laboratoryjnych oraz na podstawie dwóch
kolokwiów cząstkowych w formie testów jednokrotnego wyboru. Jeden test obejmuje treści seminaryjne , drugi
treści zajęć laboratoryjnych. Student ma prawo do jednej nieobecności na zajęciach kontrolowanych
(laboratorium, seminarium). Zaliczenie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych powyższych zajęć.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest pozytywne zaliczenia zajęć kontrolowanych
(seminarium i ćwiczenia laboratoryjne). Egzamin końcowy z biologii molekularnej ma formę pisemną (60 pytań
testowych) i obejmuje pełen zakres materiału przedmiotu (wykład, seminarium, ćwiczenia laboratoryjne). Aby
uzyskać wynik pozytywny egzaminu końcowego student musi uzyskać minimum 36 pkt (60%). Student ma
prawo do dwukrotnego terminu egzaminu poprawkowego.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie:
pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Rodzaj zajęć

45

30
75
Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Bal J. Biologia molekularna w medycynie. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2011.
2. Drewa G, Ferenc . (red.) Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Wyd. Elsevier Urban &
Partner, Wrocław 2011.
3. Szweykowska-Kulińska Z. Biologia molekularna. Krótkie wykłady. Wyd. Naukowe PWN
Warszawa 2011
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Brown TA. Genomy. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2012.
PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
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CHEMIA
K od p r ze dm io tu : 13.3-WL-LEK-Ch
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ
dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ
Pr o wa d ząc y: dr inż. Agnieszka Mirończyk
dr inz. Iwona Sergiel

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15

1

2
II

30

Egzamin

2

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania przedmiotu jest poszerzenie wiadomości słuchaczy z zakresu chemii ogólnej i organicznej.
Pokazanie związku pomiędzy strukturą układów molekularnych a ich reaktywnością. Opanowanie przez
studentów umiejętności prowadzenia badań i pomiarów oraz interpretacji otrzymywanych wyników.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość chemii organicznej i nieorganicznej na poziomie szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykład. Skład pierwiastkowy materii. Wiązanie chemiczne – rodzaje wiązań chemicznych w powiązaniu z
reaktywnością chemiczną. Równowagi w roztworach wodnych (dysocjacja elektrolityczna, moc kwasów i
zasad, pH, bufory, pojemność buforowa). Wybrane zagadnienia kinetyki reakcji chemicznych (kataliza,
kataliza enzymatyczna). Budowa i właściwości wybranych klas związków organicznych (alkohole, aldehydy,
aminy, aminokwasy, węglowodany, lipidy). Związki heterocykliczne i ich znaczenie fizjologiczne. Ilustracja
zjawisk
w oparciu o wyniki badań własnych (LITERATURA PODSTAWOWA).
Ćwiczenia. Zaznajomienie studentów z technikami pracy laboratoryjnej i obsługą sprzętu laboratoryjnego.
Zaznajomienie studentów z wiedzą o podstawowych metodach i technikach analizy chemicznej mających
zastosowanie w diagnostyce laboratoryjnej.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady w liczbie 15 godzin – metoda podająca w postaci prezentacji wizualnej;
Ćwiczenia w liczbie 30 godzin – prowadzone w grupach 10 – 12 osobowych przy użyciu aparatury w
laboratorium chemicznym.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

1. Opisuje gospodarkę wodnoelektrolitową,
2. Zna i rozumie pojęcia: pH, rozpuszczalność, izojonia, izohydrii

B.W1
B.W3

1. Zna budowę prostych związków organicznych wchodzących w
skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy
zewnątrz komórkowej i płynów ustrojowych: cukrowców, lipidów,
aminokwasów i peptydów
2. Opisuje budowę lipidów i polisacharydów oraz ich funkcje w
strukturach komórkowych i poza komórkowych
3. Charakteryzuje I-, II-, III i IV rzędową strukturę białek
4.Zna modyfikacje potranslacyjne aminokwasów oraz ich
znaczenie
5. Zna mechanizm wytwarzania kwasu żołądkowego.
6. Zna skład i rolę żółci.
7. Zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych
i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi
medycyny
1. Oblicza rozpuszczalność związków nieorganicznych, określa
podłoże rozpuszczalności związków organicznych lub jej braku
2. Oblicza stężenia procentowe i molowe związków, oblicza
stężenia substancji w roztworach izotonicznych jedno- i
wieloskładnikowych
3. Określa pH roztworu i wpływ zmian pH na związki
nieorganiczne i organiczne.
4. Posługuje się podstawowymi technikami laboratoryjnymi,
takimi jak: analiza jakościowa, kolorymetria, pehametria,
chromatografia, elektroforeza białek, lipoprotein i kwasów
nukleinowych
5. Obsługuje proste przyrządy pomiarowe oraz ocenia
dokładność wykonanych pomiarów. Korzysta z bazy danych w
tym internetowych.
6. Umie zaplanować i wykonać proste badanie naukowe oraz
zinterpretować jego wyniki oraz wyciągnąć wnioski.

B.W10
B.W11
B.W12
B.W18
B.W34

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

odpowiedź
ustna
kolokwium
egzamin
pisemny
odpowiedź
ustna
kolokwium
egzamin
pisemny

wykłady
ćwiczenia

odpowiedź
ustna
kolokwium
egzamin
pisemny

wykłady
ćwiczenia

B.U4
B.U5
B.U6
B.U10
B.U11
B.U12

wykłady,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
1. W trakcie trwania semestru zostaną przeprowadzone trzy pisemne kolokwia składające się z
pytań otwartych, obejmujących tematykę oraz zagadnienia realizowane w czasie zajęć
laboratoryjnych. Kolokwium uznaje się za zaliczone, gdy student uzyska 60% możliwych do
zdobycia punktów. Ocena końcowa z kolokwiów jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
2. Za poprawnie wykonane i opracowane w formie pisemnej ćwiczenia laboratoryjnego, student
otrzymuje ocenę cząstkową. Ocena końcowa ze sprawozdań jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych.
3. Warunkiem uzyskania podpisu zaliczeniowego będzie:


potwierdzone uczestnictwo we wszystkich zajęciach laboratoryjnych,



pozytywne zaliczenie wszystkich kolokwiów,

 poprawne opracowanie wyników doświadczeń w formie sprawozdania pisemnego.
4. Końcową ocenę zaliczeniową stanowi średnia arytmetyczna ocen z kolokwiów oraz ze
sprawozdań.
Egzamin końcowy w formie testowej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
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Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Rodzaj zajęć

Studia stacjonarne
(w godz.)
45
5
100
Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Gałasiński W. Chemia medyczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa
2004.
2. Kędryna T. Chemia ogólna z elementami biochemii. Wyd. ZamKor Kraków 2006.
3. Alicja Defort, Jacek Juliusz Kozioł, Agnieszka Mirończyk, Synteza nanocząstek magnetycznych
zawierających rdzeń z tlenku żelaza - potencjalne zastosowania w medycynie, Na Pograniczu Chemii i
Biologii, (red. H. Koroniak, J. Barciszewski), T.26 .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, 2011, s. 11 – 34.
4. Ewelina Gronczewska, Jacek Juliusz Kozioł, Alicja Defort, Uwalnianie leku z nanocząstek
magnetycznych otaczanych chitozanem, (poli)tlenkiem etylenu) i dekstranem, Na pograniczu chemii i
biologii (red. H. Koroniak, J. Barciszewski), T. 34 .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, 2015, s. 257 – 278.
5. Weronika Worobiec, Beata Machnicka, Alicja Defort, Ewelina Gronczewska, Jacek J. Kozioł,
Zastosowanie nanocząstek tlenku żelaza w immunodiagnostyce i terapii antynowotworowej, Na
pograniczu chemii i biologii (red. H. Koroniak, J. Barciszewski), T. 36 .- Poznań : Wydaw. Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016, s. 219 – 229.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Hart H. Chemia organiczna. Krótki kurs. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2006.
2. Żak I. Chemia medyczna. Wyd. Śląska Akademia Medyczna Katowice 2001.
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FIZJOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-Fiz
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
dr hab. n. med. Maciej Błogowski
dr hab. n. med. Maciej Salagierski
dr n. med. Piotr Defort
Pr o wa d ząc y:
lek. med. Krzysztof Kamiński
lek. med. Piotr Makarewicz
dr Mateusz Rynkiewicz
mgr Barbara Morawin

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

60
III i IV
120

Egzamin
Zaliczenie z oceną

13

CEL PRZEDMIOTU:
Przekazanie wiedzy z zakresu fizjologii człowieka w sposób zintegrowany z zachowaniem proporcji między
niezbędną informacją o mechanizmach molekularnych, włączając w to współzależności między genami a
czynnikami środowiskowymi warunkującymi ich ekspresję, a działaniem mechanizmów regulacji i adaptacji
ogólnoustrojowych. Zwrócenie uwagi na aspekty kliniczne fizjologii poszczególnych układów i narządów,
traktując fizjologię jako wstęp do nauki medycyny. Zapoznanie studenta z różnymi technikami badawczymi od
najprostszych, jak np. identyfikacja grup krwi, ilość zużywanego tlenu, częstość skurczów serca, aktywność
elektryczna pracy serca (EKG) do bardziej złożonych, jak badanie spiroergometryczne (CPET), ze
szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu anatomii, biochemii i histologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
I.
Fizjologia komórki
1. Procesy komórkowe: transport do komórki, oddychanie komórkowe, odbiór i transmisja
sygnałów, zjawiska ruchowe, fazy cyklu komórkowego
2. Śmierć komórek; apoptoza, autofagia, katastrofa mitotyczna, nekroza i starzenie
II.
Metabolizm i jego regulacja
1. Uzyskiwanie energii z pożywienia i pojęcie energii swobodnej
2. Tempo metabolizmu: pomiar całkowitej energii, czynniki wpływające na wytwarzanie energii
3. Termoregulacja i odstępstwa w regulacji temperatury ciała, udar cieplny
III.
Fizjologia wydzielania wewnętrznego
1. Układ hormonalny; integracja z układem nerwowym i immunologicznym
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Kierunek: Lekarski 2015/2016

30

2. Biosynteza i uwalnianie hormonów, transport, receptory
3. Hormony podwzgórza
4. Hormony przedniego płata przysadki
5. Hormony części pośredniej przysadki
6. Hormony rdzenia nadnerczy
7. Hormony gruczołu tarczowego
8. Czynności wydzielnicze trzustki
9. Hormonalna regulacja metabolizmu wapniowo-fosforanowego
10. Hormony szyszynki
11. Czynności dokrewne gonad
12. Hormony łożyska
IV.
Fizjologia krwi
1. Właściwości fizyczne i chemiczne krwi, krwinki czerwone
2. Erytropoeza, metabolizm żelaza i hemoliza
3. Grupy krwi
4. Krwinki białe, procesy zapalne, alergia
5. Płytki krwi, hemostaza ogólna i miejscowa
V.
Fizjologia serca i układu krążenia
1. Fizjologia kardiomiocytów; potencjał spoczynkowy i potencjał czynnościowy
2. Elektrokardiografia - aktywność elektryczna pracy serca (EKG)
3. Skurcz mięśnia sercowego i cykl sercowy
4. Regulacja czynności serca
5. Układ naczyniowy, właściwości biofizyczne, podstawy hemodynamiki
6. Przepływ krwi w tętnicach, krążenie żylne
7. Krążenie wieńcowe i krążenie mózgowe
8. Regulacja czynności układu krążenia
VI. Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym pod wpływem wysiłku fizycznego
1. Ocena wydolności fizycznej – badania spiroergometryczne (CPET)
VII.
Fizjologia układu oddechowego
1. Mechanika i regulacja oddychania
2. Krążenie płucne
3. Spirometria i wentylacja płuc
4. Oddychanie a wysiłek fizyczny
5. Oddychanie w warunkach hipoksji; adaptacja do dużych wysokości
VIII.
Czynność nerek i regulacja objętości płynów ustrojowych
1. Dopływ krwi do nerek i regulacja przepływu krwi w nerce; transport kanalikowy
2. Mechanizm wytwarzania moczu pierwotnego; zagęszczanie i rozcieńczanie moczu
3. Hormonalna i humoralna regulacja przepływu nerkowego
4. Rola nerek w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej
IX. Gospodarka wodno-elektrolitowa
6. Rozmieszczenie wody i elektrolitów
7. Regulacja bilansu wody i bilansu elektrolitów (sód, potas, wapń, fosforany, chlor)
 odwodnienie zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe
 zaburzenia gospodarki sodu – hiponatremia
8. Regulacja objętości komórek
 zmiana objętości w warunkach izoosmotycznych, hiperosmotycznych i hipoosmotycznych
X. Fizjologia układu pokarmowego
1. Motoryka przewodu pokarmowego
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2.
3.
4.
5.

Neurohormonalne regulacja przyjmowania pokarmu
Czynności wydzielnicze gruczołów trawiennych
Trawienie i wchłanianie
Czynności wątroby
 próby czynnościowe wątroby

 pęcherzyk żółciowy i mechanizmy wydzielania żółci
XI. Układ nerwowy
1. Fizjologia neuronu i przekaźnictwo synaptyczne
2. Układ autonomiczny i neuroprzekaźniki
3. Czynności czuciowe; dotyk, temperatura, równowaga, czucie głębokie
4. Czynności ruchowe, odruchy, sterowanie ruchami dowolnymi
5. Czynności emocjonalne
XII. Narządy zmysłów
1. Doznania bólowe; ból fizjologiczny, patologiczny, receptory bólowe
2. Zmysł wzroku, słuchu i równowagi, węchu i smaku
3. Sen, rytmy biologiczne i patologia snu
4. Mechanizmy pamięci
5. Mowa i czynności intelektualne
XIII. Fizjologia mięśni szkieletowych i gładkich
1. Ogólna charakterystyka mięśni i rodzaje włókien mięśniowych
2. Ukrwienie i unerwienie mięśni szkieletowych
3. Molekularny mechanizm skurczu i rodzaje skurczu
4. Siła rozwijana przez mięśnie
5. Zmęczenie mięśni
XIV. Fizjologia wysiłku fizycznego
1. Klasyfikacja wysiłków fizycznych i ocena ich intensywności
2. Fizjologiczne efekty regularnej aktywności fizycznej
3. Przeciwzapalne efekty wysiłku fizycznego
4. Następstwa bezczynności ruchowej
XV. Fizjologia rozrodu
1. Genetyka płci
2. Dojrzewanie płciowe
3. Klimakterium
4. Czynności fizjologiczne męskiego i żeńskiego układu płciowego
METODY KSZTAŁCENIA:
1. Wykłady w liczbie i semestrze 30 godzin realizowane w III i 30 godzin w IV semestrze mają na celu
podsumowanie szczegółowej wiedzy z fizjologii człowieka z naciskiem na zastosowanie w praktyce
klinicznej. Metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
przykłady rozwiązywania problemów.
2. Ćwiczenia w liczbie i semestrze 60 godzin realizowane w III i 60 godzin w IV semestrze w pracowni
fizjologicznej z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury. Samodzielne przeprowadzanie doświadczeń
i przygotowanie sprawozdania. Interaktywne ćwiczenia komputerowe na podstawie podręcznika
PhysioEx.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektu

Opisuje gospodarkę wodno-elektrolitową w układach
biologicznych;
opisuje równowagę kwasowo-zasadową oraz mechanizm
działania buforów i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej;
Zna prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy oraz czynniki
wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi;
zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm
wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, przebieg
wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi
związane;
Zna konsekwencje niewłaściwego odżywiania, w tym
długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych
posiłków oraz stosowania niezbilansowanej diety;
zna konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów oraz ich
nadmiaru w organizmie;
Zna sposoby komunikacji między komórkami;
zna podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie
nerwowym oraz wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię
mięśni prążkowanych i gładkich oraz funkcje krwi;
Zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów i
układów organizmu człowieka, w tym układu: krążenia,
oddechowego, pokarmowego, moczowego, i powłok skórnych
oraz rozumie zależności istniejące między nimi;
Zna mechanizm działania hormonów oraz konsekwencje
zaburzeń regulacji hormonalnej;

B.W1
B.W2

B.W5
B.W18

B.W19

B.W20
B.W21
B.W24

B.W25

B.W26

Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i
mężczyzn;

B.W27

Zna w podstawowym zakresie problematykę komórek
macierzystych i ich zastosowania w medycynie;

B.W23

Zna mechanizmy starzenia się organizmu;

B.W28

Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność
poszczególnych układów i narządów, w tym: zakres normy i
czynniki demograficzne wpływające na wartość tych
parametrów;
Zna związek między czynnikami zaburzającymi stan
równowagi procesów biologicznych a zmianami
fizjologicznymi i patofizjologicznymi;

B.W29

Zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych
i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi
medycyny;

B.W34

Wykorzystuje znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu
czynników zewnętrznych, takich jak temperatura na organizm
i jego elementy

B.U1

Opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji
zaburzenia homeostazy, w szczególności określa jego
zintegrowaną odpowiedź na wysiłek fizyczny, ekspozycję na
wysoką i niską temperaturę, utratę krwi lub wody, nagłą
pionizację, przejście od stanu snu do stanu czuwania
Wykonuje proste testy czynnościowe oceniające organizm
człowieka jako układ regulacji stabilnej (testy obciążeniowe,

B.U7

B.W30

B.U8

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany
opisowe, testowe

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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wysiłkowe); interpretuje dane liczbowe dotyczące
podstawowych zmiennych fizjologicznych
Obsługuje proste przyrządy pomiarowe oraz ocenia
dokładność wykonywanych pomiarów

Korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje
potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi

i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja

B.U10

B.U11

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – egzamin (po IV semestrze), przeprowadzony w formie pisemnej, zawiera 80 pytań zamkniętych i 5
pytań otwartych. Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu.
Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć
laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: kolokwia
sprawdzające wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów,
test praktycznych umiejętności, przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W przypadkach
nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

180

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium,
egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie projektu, sprawozdania z
doświadczenia, wystąpienia; itp.)

145

Łącznie

325

Rodzaj zajęć

Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

7

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

6

Łącznie

13

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Konturek SJ. Fizjologia człowieka; Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. Elsevier Urban & Partner
Wrocław 2013.
2. Straburzyńska-Migaj E. Testy spiroergometryczne w praktyce klinicznej. Wyd. Lekarskie PZWL
Warszawa 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Traczyk WZ. Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wyd.
Lekarskie PZWL 2015.
2. Tafil-Klawe M, Klawe JJ. Wykłady z fizjologii człowieka. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2009
3. Stanfield CL. Principles of human physiology. Pearson New Int Ed. Edinburgh 2014
4. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki
o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
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PATOFIZJOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-Ptf
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. n. med. Janusz Witowski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

prof. dr hab. n. med. Janusz Witowski
Pr o wa d ząc y: dr hab. n. med. Dominika Kanikowska
dr n. med. Dorota Sikorska

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2
V

Seminarium

45

Egzamin

6

3

CEL PRZEDMIOTU:
Poznanie i zrozumienie mechanizmów odpowiedzi komórek i tkanek na bodźce patologiczne oraz zmian i
zaburzeń czynności poszczególnych układów organizmu w czasie choroby.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, histologii i cytofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
I. Patofizjologia ogólna
1. Reakcja ustroju na uszkodzenie komórek i tkanek
2. Patofizjologia gojenia się ran i naprawy tkanek
3. Patofizjologia starzenia się
4. Patofizjologia bólu i autonomicznej regulacji pracy narządów
5. Patofizjologia termoregulacji
6. Chronobiologia
7. Patofizjologia zaburzeń odżywiania
8. Patofizjologia głównych objawów chorobowych
9. Metodologia badań naukowych dotyczących procesów patofizjologicznych
II. Patofizjologia narządowa
1. Patofizjologia krwi
2. Patofizjologia układu krzepnięcia
3. Patofizjologia układu krążenia
4. Patofizjologia przewodu pokarmowego
5. Patofizjologia wątroby i trzustki
6. Patofizjologia układu dokrewnego
7. Patofizjologia układu oddechowego
8. Patofizjologia nerek
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9. Patofizjologia zaburzeń gospodarki wodnej i elektrolitowej
10. Patofizjologia zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone w formie wykładów i seminariów przy pomocy dyskusji i prezentacji multimedialnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

opisuje gospodarkę wodno-elektrolitową w układach
biologicznych

B.W1

opisuje równowagę kwasowo-zasadową oraz mechanizm
działania buforów i ich znaczenie w homeostazie
ustrojowej
zna i rozumie pojęcia: rozpuszczalność, ciśnienie
osmotyczne, izotonia, roztwory koloidalne i równowaga
Gibbsa-Donnana
zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm
wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, przebieg
wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi
związane
zna konsekwencje niewłaściwego odżywiania, w tym
długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych
posiłków oraz stosowania niezbilansowanej diety
zna konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów oraz
ich nadmiaru w organizmie

B.W2

B.W3

B.W18

B.W19

B.W20

zna w podstawowym zakresie problematykę komórek
macierzystych i ich zastosowania w medycynie

B.W23

zna podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie
nerwowym oraz wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych i gładkich oraz funkcje krwi
zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów
i układów organizmu człowieka, w tym układu: krążenia,
oddechowego, pokarmowego, moczowego, i powłok
skórnych oraz rozumie zależności istniejące między nimi
zna mechanizm działania hormonów oraz konsekwencje
zaburzeń regulacji hormonalnej

B.W24

zna mechanizmy starzenia się organizmu

B.W28

zna związek między czynnikami zaburzającymi stan
równowagi procesów biologicznych a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi
zna zasady prowadzenia badań naukowych,
obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro
służących rozwojowi medycyny
opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji
zaburzenia homeostazy, w szczególności określa jego
zintegrowaną odpowiedź na wysiłek fizyczny, ekspozycję
na wysoką i niską temperaturę, utratę krwi lub wody, nagłą
pionizację, przejście od stanu snu do stanu czuwania;
planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz
interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

B.W30

B.W25

B.W26

B.W34

B.U7

B.U14

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja

wykład
seminarium

sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja

wykład
seminarium

sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja

wykład
seminarium

sprawdziany
opisowe i testowe,
dyskusja

wykład
seminarium

wykład
seminarium
wykład
seminarium
wykład
seminarium

wykład
seminarium
wykład
seminarium
wykład
seminarium
wykład
seminarium

wykład
seminarium
wykład
seminarium
wykład
seminarium
wykład
seminarium

WARUNKI ZALICZENIA:
1. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie obecności na wszystkich seminariach oraz uzyskania >120
punktów, tj. >60% z 200 punktów możliwych do uzyskania podczas całego cyklu seminariów. Składa
się nań suma punktów z:
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1.1. testu z fizjologii (60 pytań), który odbywa się przed rozpoczęciem cyklu seminariów i obejmuje
materiał z zakresu fizjologii, którego znajomość jest niezbędna do studiowania patofizjologii;
1.2. testu, dotyczącego przypadków klinicznych (40 pytań), który odbędzie się po zakończeniu
seminariów. Przypadki kliniczne będą dotyczyć tematyki seminariów i wraz z zadaniami
problemowymi będą dostępne przed rozpoczęciem seminariów. Studenci są zobowiązani do
ich samodzielnej analizy;
1.3. testu końcowego (100 pytań) obejmującego zakres tematyczny seminariów.
2. W przypadkach nieobecności, student powinien zaliczyć seminarium w sposób i w terminie
uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
3. Osoby, które nie uzyskają wymaganej do zaliczenia ilości punktów będą mogły dwukrotnie zdawać
kolokwium poprawkowe obejmujące wszystkie tematy seminariów. Pierwsze kolokwium
poprawkowe ma formę testową, a drugie ma charakter ustny. Kolokwia poprawkowe odbywają się
w terminie uzgodnionym wcześniej z przedstawicielem studentów.
4. Egzamin obejmujący tematykę seminariów i wykładów będzie przeprowadzony w formie testowej.
Do zdania egzaminu konieczne jest zdobycie >60% punktów możliwych do uzyskania. Termin
egzaminu ustalany jest w porozumieniu ze starostą roku.
Ocena końcowa to wynik egzaminu.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)

75

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie projektu, wystąpienia podczas seminarium
itp.)

100

Łącznie
Rodzaj zajęć

175
Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

4

Łącznie

7

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Zahorska-Markiewicz B. Patofizjologia kliniczna dla studentów medycyny. Wyd. Elsevier Urban
& Partner Wrocław 2009
2. Damjanov I. Patofizjologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010
3. Silbernagl S, Lang F. Atlas patofizjologii. Wyd. MedPharm Wrocław 2011
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Myśliński S, Ryżewski J. Patofizjologia tom 1-2. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2012
2. Lilly L. Patofizjologia chorób serca. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2008
3. Guzek J. Patofizjologia człowieka w zarysie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2003
4. Bręborowicz A. Zarys patofizjologii narządowej. AM Poznań 2003
5. Witowski J. Charakterystyka procesu starzenia. Aspekt biologiczny. W: Wieczorowska-Tobis K,
Talarska D (red.): Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne. PZWL Warszawa 2008, pp. 17-25.
6. Witowski J. Restrykcja dietetyczna. W: Sikora E, (red.): Biogerontologia. Wydawnictwo Naukowe
PWN Warszawa 2009, pp. 43-55.
PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. n. med. Janusz Witowski
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STATYSTYKA MEDYCZNA
K od p r ze dm io tu : 11.2-WL-LEK-StaM
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Prof. dr hab. Roman Zmyślony

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prof. dr hab. Roman Zmyślony
Pr o wa d ząc y: mgr Arkadiusz Kozioł
mgr Maciej Szczeciński

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15

2

1
II

30

Zaliczenie z oceną

1

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie metod statystycznych stosowanych w medycynie. Nabyta wiedza służyć
będzie samodzielnej, krytycznej ocenie literatury medycznej oraz ułatwi publikowanie własnych opracowań
naukowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Planowanie badania.
2. Zmienne ilościowe i jakościowe.
3. Testy parametryczne i nieparametryczne.
4. Korelacje.
5. Zastosowanie praktyczne poszczególnych testów statystycznych w zależności od rodzaju badań.
6. Analiza publikacji naukowych.
7. Prezentacje graficzne uzyskanych wyników.
8. Charakterystyki położenia.
9. Korelacje i rozkłady.
10. Estymacja statystyczna
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia w formie zajęć interaktywnych, z wykorzystaniem artykułów naukowych i literatury medycznej
celem samodzielnej oceny metod statystycznych. Na zajęciach prezentowane będą aktualne badania
prowadzących w zakresie zawartości wapnia w poszczególnych kościach kończyn górnych oraz
czynników wpływających na pojawianie się mutacji genu BRCA1 odpowiedzialnej za możliwość
wystąpienia raka szyjki macicy.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektu

zna podstawowe metody informatyczne i biostatystyczne
wykorzystywane w medycynie, w tym medyczne bazy
danych, arkusze kalkulacyjne i podstawy grafiki
komputerowej
zna
podstawowe
metody analizy statystycznej
wykorzystywane
w
badaniach
populacyjnych
i
diagnostycznych
dobiera odpowiedni test statystyczny, przeprowadza
podstawowe analizy statystyczne oraz posługuje się
odpowiednimi metodami przedstawiania wyników;
interpretuje wyniki metaanalizy, a także przeprowadza
analizę prawdopodobieństwa przeżycia
wyjaśnia różnice między badaniami prospektywnymi i
retrospektywnymi,
randomizowanymi
i
klinicznokontrolnymi,
opisami
przypadków
i
badaniami
eksperymentalnymi
oraz
szereguje
je
według
wiarygodności i jakości dowodów naukowych
planuje i wykonuje proste badanie naukowe oraz
interpretuje jego wyniki i wyciąga wnioski

B.W31

B.W32

B.U12

B.U13

B.U14

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

Ocena prac na
podstawie
ćwiczenia z
użyciem komputera

Ćwiczenia z
użyciem
komputera

Małe projekty w
grupach 3
osobowych
Małe projekty w
grupach 3
osobowych

Wykład
Ćwiczenia przy
użyciu EXELA

Kolokwium
sprawdzające na
podstawie
testów
Małe projekty w
grupach 3
osobowych

Ćwiczenia przy
użyciu EXELA

WARUNKI ZALICZENIA:
Zajęcia kończą się zaliczeniem pisemnym.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się
zgodnie z zasadą zaokrąglenia do połowy stopnia.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)

45

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie projektu, wystąpienia podczas seminarium
itp.)

5

Łącznie

50

Rodzaj zajęć

Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Statystyka medyczna w zarysie Wydawnictwo PZWL 2006, Aviva Petrie, Caroline Sabin
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Przystępny kurs statystyki w oparciu o program STATISTICA PL na przykładach z medycyny,
StatSoft Polska, Kraków 1998,Andrsej Stanisz
PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. Roman Zmyślony
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TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
K od p r ze dm io tu : 11.9-WL-LEK-TI
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Jarosław Wagner
dr Jarosław Wagner
mgr inż. Maciej Jackowski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
1
Ć wi c ze n i a

30

2

II

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie zasad stosowania technologii komputerowych i informatycznych w
medycynie. Zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa, zabezpieczenia danych, poznanie możliwości
informatyzacji w ochronie zdrowia.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość informatyki na poziomie szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Podstawowe pojęcia informatyczne.
2. Bezpieczeństwo danych, poufność
3. Systemy obrazowania.
4. Rodzaje i zastosowanie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.
5. Poszukiwanie, przetwarzanie i przechowywanie informacji.
6. Informacja w ochronie zdrowia i stomatologii.
7. Elektroniczna dokumentacja medyczna.
8. Ochrona danych osobowych.
9. Zarządzanie informacjami w ochronie zdrowia.
10. Korzystanie z medycznych baz danych.
11. Prezentacja multimedialna.
12. Tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i baz danych.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w formie zajęć praktycznych, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego z odpowiednim
oprogramowaniem.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

efektów
zna podstawowe metody informatyczne i
biostatystyczne wykorzystywane w medycynie, w tym
medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne i
podstawy grafiki komputerowej;

B.W31

zna możliwości współczesnej telemedycyny jako
narzędzia wspomagania pracy lekarza

B.W33

korzysta z baz danych, w tym internetowych, i
wyszukuje potrzebną informację za pomocą
dostępnych narzędzi;

B.U11

aktywność na zajęciach
sprawdzian o charakterze
praktycznym – progi
punktowe
aktywność na zajęciach
sprawdzian o charakterze
praktycznym – progi
punktowe
aktywność na zajęciach
sprawdzian o charakterze
praktycznym – progi
punktowe

laboratorium

laboratorium

laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Zajęcia kończą się zaliczeniem w formie ustnej i praktycznej poprzez wykonanie przykładowego zadania.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie projektu, wystąpienia podczas seminarium
itp.)

0

Łącznie
Rodzaj zajęć

30
Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Rudowski R (red.) Informatyka medyczna. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2012.
2. Tadeusiewicz R. Informatyka Medyczna, Wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2011.
3. Walkenbach J. Excel 2010 PL. Wyd. Helion Gliwice 2011.
4. Żarowska-Mazur A, Węglarz W. Office 2010 Praktyczne rady. Wyd. Naukowe Warszawa PWN 2011.
5. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, z póź. zmianami, Dz.U.
2011 nr 113 poz. 657
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z póź. zmianami Dz.U. 1997 Nr
133 poz. 883
7. Materiały prowadzącego: http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/przedmioty.html oraz
http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning.html.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Murray K. Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście. Wyd. Helion Gliwice 2011.
2. Sokół M. OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne, Wyd. Helion Gliwice 2010.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Jarosław Wagner

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

41

N AU KI PRZ ED KL IN ICZ NE

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

42

FARMAKOLOGIA Z TOKSYKOLOGIĄ
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-FzT
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Sylwia Sulimiera Michalak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr n. med. Sylwia Sulimiera Michalak
dr n. farm. Karolina Kieres
Pr o wa d ząc y:
dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus
dr Dariusz Kotlęga

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

75

Ć wi c ze n i a

60

Seminaria

15

V i VI

Egzamin
Zaliczenie z oceną

13

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania farmakologii jest zapoznanie studenta z ogólnymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu
farmakodynamiki, farmakokinetyki farmakoekonomiki, a także przedstawienie korzyści i niebezpieczeństw
związanych z farmakoterapią. Student nabywa umiejętność właściwego doboru leku gotowego i
recepturowego, zna mechanizmy działania leków pod kątem interakcji i działań niepożądanych. Potrafi
samodzielnie ocenić wskazania i przeciwwskazania w indywidualnym przypadku.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Semestr V
Wykłady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wstęp do farmakologii.
Farmakodynamika/farmakokinetyka, LADME.
Interakcje leków. Farmakogenetyka.
Wprowadzenie do leków układu wegetatywnego.
Leki prokognitywne.
Leki stosowane w chorobach układu pozapiramidowego.
Leki przeciwpadaczkowe.
Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym.
Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca.
Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca i niewydolności krążenia.
Leki układu krzepnięcia.
Leki układu krwiotwórczego.
Leki stosowane w niedokrwistościach. Leki wpływające na hemostazę.
Leki i terapie przeciwnowotworowe cz. I.
Leki i terapie przeciwnowotworowe cz. II.
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Ćwiczenia
1. Ćwiczenia wprowadzające. Recepta. Elementy recepty. Ogólne zasady wypisywania leków.
2. Mechanizmy działania leków. Czynniki wpływające na działanie leków w organizmie. Losy leków w
organizmie.
3. Receptura leków gotowych.
4. Receptura leków magistralnych (stałych, płynnych, miękkich).
5. Dawkowanie leków u dzieci.
6. Premedykacja i znieczulenie ogólne.
7. Podsumowanie wiadomości (test).
8. Leki wpływające na układ przywspółczulny.
9. Leki pobudzając układ współczulny. Leki hamując układ współczulny.
10. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego. Leki działające na układ RAA, kanały wapniowe, azotany.
11. Leki moczopędne. Farmakoterapia niewydolności serca. Leki antyarytmiczne.
12. Farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca. Farmakoterapia miażdżycy i otyłości.
13. Chemioterapia chorób nowotworowych.
14. Podsumowanie wiadomości (test).
15. Egzamin praktyczny z zapisywania leków omawianych w semestrze zimowym.
Semestr VI
Wykłady
Wprowadzenie do terapii bólu.
Leki znieczulenia ogólnego i zwiotczające.
Leki stosowane w terapii bólu neuropatycznego.
Wstęp do leków psychotropowych.
Spazmotoniki. Autakoidy (histamina, serotonina, prostanoidy, bradykinina).
Leki stosowane w chorobach z autoagresji.
Farmakologia hormonów podwzgórza i przysadki.
Farmakologia hormonów płciowych (żeńskich i męskich), anaboliki.
Farmakoterapia otyłości pierwotnej i wtórnej.
Leki hipoglikemizujące stosowane pozajelitowo. Leki stosowane w zaburzeniach lipidowych.
Farmakologia układu pokarmowego.
Farmakologia układu oddechowego.
Wstęp do leczenia zakażeń. profilaktyka zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Chemioterapeutyki
przeciwbakteryjne.
14. Toksykologia kliniczna cz. I.
15. Toksykologia kliniczna cz. II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ćwiczenia
Nieopioidowe leki przeciwbólowe.
Kanabinoidy i leki przeciwmigrenowe. Opioidowe leki przeciwbólowe.
Zastosowanie leków przeciwbólowych - powtórzenie.
Leki uspakajające, przeciwlękowe i nasenne.
Leki przeciwpsychotyczne, leki przecidepresyjne. Zasady wypisywania środków z wykazu N.
Podsumowanie wiadomości (test).
Hormony, tarczyc i przytarczyc i leki stosowane w leczeniu osteoporozy.
Doustne leki hipoglikemizujące.
Gliko- i mineralokortykosteroidy.
Zastosowanie leków hormonalnych – powtórzenie (test).
Leki przeciwwymiotne, prokinetyczne, modyfikujące trawienie i hepatoprotekcyjne. Leki
stosowane terapii choroby wrzodowej żołądka, leki przeciwbiegunkowe i przeczyszczające.
12. Leki przeciwkaszlowe, mukolityczne i wykrztuśne. leki stosowane w chorobach dolnych róg
oddechowych.
13. Antybiotyki beta-laktamowe. Antybiotyki amino glikozydowe, makrolidynowe, linkozamidowe,
tetracyklinowe. Leki przeciwwirusowe, przewgrzybicze, przeciwrobacze. Zasady doboru leków w
infekcjach bakteryjnych układowych.
14. Podsumowanie wiadomości (test).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

15. Egzamin praktyczny z zapisywania leków omawianych w semestrze letnim.
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METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone w formie seminariów odbywają się w formie interaktywnej ze studentami w grupie
dziekańskiej. Nauczanie oparte o problemowe podejście do farmakologii i przykładowych przypadków
klinicznych. Wykłady dla całego roku z udziałem specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny,
omawiających indywidualny dobór leków na przykładzie przypadków klinicznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIAGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Zna uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka oraz konfliktu
serologicznego w układzie Rh.
Definiuje podstawowe pojęcia farmakokinetyczne, opisuje grupy
leków, objaśnia ich mechanizm działania, wskazania i
przeciwwskazania, interakcje z innymi lekami, zna zasady
postępowania w przypadku przedawkowania leków i zatruć.

Potrafi dobrać lek, drogę podania w odpowiedniej dawce w
zależności od stanu układu krążenia, funkcji nerek i wątroby i
zapisać na recepcie.
Potrafi ocenić toksyczność różnych substancji w zależności od
wieku i stanu pacjenta.

C.W6
C.W34
C.W35
C.W36
C.W37
C.W38
C.W39
C.W40
C.W42
C.W43
C.W44
C.W45
C.U13
C.U14
C.U15
C.U16
C.U17
C.U18
C.U19

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

odpowiedź
ustna
kolokwium
egzamin
pisemny

wykład
ćwiczenia
seminarium

odpowiedź
ustna
kolokwium
egzamin
pisemny

wykład
ćwiczenia
seminarium

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – egzamin (po VI semestrze), przeprowadzony w formie pisemnej/test. Uzyskanie 50% możliwych do
zdobycia punktów jest warunkiem zdania egzaminu. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie
zaliczenia ćwiczeń.
Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć
laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: kolokwia
sprawdzające wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów,
przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W przypadkach nieobecności, Student
powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)

Studia stacjonarne
(w godz.)
150

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie projektu, sprawozdania z doświadczenia,
wystąpienia; itp.)

175

Łącznie

325

Rodzaj zajęć
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

Punkty ECTS
6

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

7

Łącznie

13
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Danysz A. Kompendium farmakologii i farmakoterapii: dla lekarzy, farmaceutów i studentów. Wyd.
Elsevier Urban & Partner Wrocław 2008.
2. Kostowski W. (red.) Farmakologia: podstawy farmakoterapii: podręcznik dla studentów medycyny i
lekarzy. T. I i II. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2008.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Mutschler E, Geisslinger G, Kroemer HK, Schafer-Korting M. Farmakologia i toksykologia. Wyd.
MedPharm Wrocław 2010
2. Czasopisma z bazy danych w układzie alfabetycznym lub układzie dziedzinowym – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Sylwia Sulimiera Michalak
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GENETYKA KLINICZNA
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-GK
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Tomasz Huzarski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr n. med. Tomasz Huzarski
Pr o wa d ząc y: dr hab. n. med. Maciej Lener
lek. Aleksandra Pietrzyk

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

4

2
IV

30

Zaliczenie z oceną

2

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest rozumienie mechanizmów dziedziczenia, etiologii i symptomatologii chorób o podłożu
genetycznym. Student poznaje możliwości i wskazania do poradnictwa genetycznego, badań
cytogenetycznych i molekularnych oraz diagnostyki prenatalnej. Student poznaje mianownictwo genetyczne
oraz zasady opisywania i interpretacji wyników badań genetycznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii i biologii molekularnej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Genetyka człowieka ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki mutacji genowych
i chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne i nowotworowe.
2. Czynniki genetyczne w etiologii chorób poszczególnych układów.
3. Postępowanie diagnostyczne. Poradnictwo genetyczne.
4. Zastosowanie metod diagnostyki molekularnej i interpretacja wyników.
5. Genetyczne podstawy chorób nowotworowych.
6. Podstawy molekularne chorób prionowych.
7. Znaczenie kliniczne mutacji dynamicznych.
8. Zjawisko imprintingu genomowego.
9. Poradnictwo genetyczne.
10. Cechy dysmorficzne.
11. Zasady sporządzania rodowodu.
12. Etiologia wad rozwojowych.
13. Metody cytogenetyki klasycznej i molekularnej, badanie DNA i polimorfizmów.
14. Choroby sprzężone z płcią i zaburzenia determinacji płci.
15. Choroby dziedziczone wieloczynnikowo.
16. Badania prenatalne.
17. Aspekty etyczne i prawne badań DNA i diagnostyki prenatalnej.
18. Mechanizmy molekularne transformacji nowotworowej.
19. Podstawy mutagenezy. Mechanizmy powstawania wad wrodzonych.
20. Neurogenetyka.
21. Możliwości terapii genetycznej.
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METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia prowadzone w grupach 8-10 osobowych z uwzględnieniem praktycznego zastosowania analizy
DNA i cytogenetyki. Zajęcia prowadzone również w poradni genetycznej podczas przyjęć pacjentów, z
możliwością prezentacji przypadków klinicznych. Wykłady dla całego roku.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIAGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna podstawowe pojęcia z zakresu genetyki

C.W1

opisuje zjawiska sprzężenia i współdziałania genów

C.W2

opisuje prawidłowy kariotyp człowieka oraz różne typy
determinacji płci

C.W3

opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże
mutagenezy;

C.W4

zna zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech
ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech oraz dziedziczenia
pozajądrowej informacji genetycznej;
opisuje aberracje autosomów i heterosomów będące przyczyną
chorób, w tym nowotworów onkogenezy;

C.W5

zna czynniki wpływające na pierwotną i wtórną równowagę
genetyczną populacji;

C.W8

zna podstawy diagnostyki mutacji genowych i chromosomowych
odpowiedzialnych za choroby dziedziczne oraz nabyte, w tym
nowotworowe;
określa korzyści i zagrożenia wynikające z obecności w
ekosystemie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

C.W9

C.W7

C.W10

zna genetyczne mechanizmy nabywania lekooporności przez
drobnoustroje i komórki nowotworowe;

C.W11

zna wskazania do badań genetycznych przeprowadzanych w
celu indywidualizacji farmakoterapii;

C.W40

analizuje krzyżówki genetyczne oraz rodowody cech i chorób
człowieka, a także ocenia ryzyko urodzenia się dziecka z
aberracjami chromosomowymi;
identyfikuje wskazania do wykonania badań prenatalnych;

C.U1

podejmuje decyzję o potrzebie wykonania badań
cytogenetycznych i molekularnych;

C.U3

wykonuje pomiary morfometryczne, analizuje morfogram i
zapisuje kariotypy chorób;

C.U4

szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby u potomstwa w
oparciu o predyspozycje rodzinne i wpływ czynników
środowiskowych;

C.U5

C.U2

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – egzamin (po IV semestrze), przeprowadzony w formie pisemnej. Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100
pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu. Do egzaminu student jest dopuszczany na
podstawie zaliczenia ćwiczeń.
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Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć
laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: kolokwia
sprawdzające wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów,
test praktycznych umiejętności, przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W przypadkach
nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie projektu, sprawozdania z doświadczenia,
wystąpienia; itp.)
Łącznie
Rodzaj zajęć

Studia stacjonarne
(w godz.)
60
40
100
Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Korf BR. (red. pol. wyd. Pawlak A) Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych.
Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2003.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Connor M, Ferguson-Smith M. Podstawy genetyki medycznej. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa
1998.
2. Passarge E. Genetyka; Ilustrowany przewodnik. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2004

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Tomasz Huzarski
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IMMUNOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-Imm
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
dr n. med. Hanna Giezowska

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

5

2
III

45

Egzamin

3

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenie jest poznanie najważniejszych mechanizmów biorących udział w reakcji odpornościowej
człowieka oraz nabycie umiejętności rozumienia roli i działania układu immunologicznego oraz czynników
regulujących ten układ. Student zaznajamia się z patomechanizmem zaburzeń układu immunologicznego w
chorobach w odniesieniu do nowoczesnych metod leczenia biologicznego. Ponadto celem jest umiejętność
przeprowadzania diagnostyki immunologicznej i współpraca z laboratorium immunologicznym.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, histologii z cytofizjologią, biologii molekularnej, fizjologii i patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Rozwój układu odpornościowego.
2. Składniki i zasadnicze cechy reakcji immunologicznych.
3. Nieswoista odporność humoralna i komórkowa.
4. Główny układ zgodności tkankowej, swoista odpowiedź humoralna i tkankowa.
5. Regulacja odpowiedzi immunologicznej.
6. Elementy immunologii rozrodu i nowotworów.
7. Wrodzona i nabyta odporność przeciwzakaźna – metody jej modulacji.
8. Niedobory odporności.
9. Reakcji nadwrażliwości.
10. Anafilaksja.
11. Diagnostyka immunologiczna.
12. Patogeneza i leczenie chorób uwarunkowanych immunologicznie.
13. Szczepionki.
14. Immunologiczne aspekty transplantacji.
15. Immunologia nowotworów.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 10-osobowych w laboratorium biochemii medycznej. Zapoznanie się z możliwościami
diagnostyki immunologicznej dla celów klinicznych i naukowych. Wykłady dla całego roku.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIAGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny

wykład
ćwiczenia

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny

wykład
ćwiczenia

efektów
zna uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka oraz
konfliktu serologicznego w układzie Rh

C.W6

Zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania układu
odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy
odporności humoralnej i komórkowej
Opisuje główny układ zgodności tkankowej

C.W20

Zna typy reakcji nadwrażliwości, rodzaje niedoborów
odporności oraz podstawy immunomodulacji

C.W22

Zna zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów

C.W23

Określa genetyczne podstawy doboru dawcy i biorcy oraz
podstawy immunologii transplantacyjnej

C.W24

Rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności
wielolekowej

C.W39

Zna podstawowe kierunki rozwoju terapii, w szczególności
możliwości terapii komórkowej oraz terapii genowej i
celowanej w określonych chorobach.
Posługuje się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych
modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób
zakaźnych, alergicznych, autoimmunizacyjnych, chorób krwi
i nowotworowych
Analizuje zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze
oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik
etiologiczny

C.W41

C.W21

C.U8

C.U12

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład – egzamin przeprowadzony w formie pisemnej, zawiera 80 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych.
Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu. Do egzaminu
student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ćwiczenia laboratoryjne - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć
laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Ocenie podlegają: kolokwia
sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych
punktów, test praktycznych umiejętności, przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W
przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

Studia stacjonarne
(w godz.)
75

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie projektu, sprawozdania z doświadczenia,
wystąpienia; itp.)

75

Łącznie

150
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Rodzaj zajęć

Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

Łącznie

6

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Gołąb J, Jakubisiak M, Lasek W, Stokłosa T. Immunologia. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2012
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Roitt J, Brostoff J, Male D. Immunologia. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2008.
2. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej; bazy danych w układzie alfabetycznym lub układzie
dziedzinowym – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWALI:
prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
dr n. med. Hanna Giezowska
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MIKROBIOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 13.4-WL-LEK-Mib
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
Pr o wa d ząc y: dr Justyna Mazurek
dr Justyna Pisarska

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

Ć wi c ze n i a

30

Seminaria

15

6
III

Egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest zaznajomienie z rodzajami drobnoustrojów chorobotwórczych, metodyką badań
mikrobiologicznych i interpretacją wyników. Student nabywa umiejętność przestrzegania zasad diagnostyki
mikrobiologicznej i serologicznej, pobierania, przechowywania i przesyłania materiału do badań oraz
prognozowania racjonalnej antybiotykoterapii. Ponadto student zapoznaje się z mechanizmami oporności
drobnoustrojów na leki i zasadami zapobiegania i zwalczania zakażeń.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość biologii molekularnej i cytofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Klasyfikacja drobnoustrojów.
2. Ogólna charakterystyka bakterii, wirusów i grzybów.
3. Formy i mechanizmy wzajemnego oddziaływania w układzie drobnoustrój – gospodarz.
4. Flora fizjologiczna.
5. Stan epidemiologiczny na danym terenie.
6. Diagnostyka mikrobiologiczna.
7. Charakterystyka chemioterapeutyków.
8. Terapia empiryczna i celowana.
9. Dezynfekcja, sterylizacja i postępowanie aseptyczne – zakażenia szpitalne.
10. Postacie kliniczne najczęstszych chorób infekcyjnych poszczególnych układów
11. Antybiotykooporność.
12. Różnicowanie bakterii na podstawie cech biochemicznych (testy API i ATB).
13. Podstawy wirusologii.
14. Zakażenia odzwierzęce – antropozoonozy.
15. Zakażenia grzybicze.
16. Zakażenia dróg oddechowych.
17. Zakażenia układu pokarmowego.
18. Zakażenia układu moczowo-płciowego.
19. Choroby przenoszone drogą płciową.
20. Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego.
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21. Zakażenia tkanek miękkich i skóry.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 8-10 osobowych w laboratorium mikrobiologicznym prowadzącym działalność
usługową i w laboratorium dydaktycznym. Student samodzielnie przygotowuje preparat i rozpoznaje
patogeny pod mikroskopem, ocenia antybiotykowrażliwość i proponuje terapię.
Seminarium dla grupy dziekańskiej. Wykłady dla całego roku.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIAGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna genetyczne mechanizmy nabywania lekooporności
przez drobnoustroje

C.W11

klasyfikuje drobnoustroje, z uwzględnieniem
chorobotwórczych i obecnych we florze fizjologicznej

C.W12

zna epidemiologię zarażeń wirusami, bakteriami oraz
zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem
geograficznego zasięgu ich występowania
zna wpływ abiotycznych i biotycznych (wirusy, bakterie)
czynników środowiska na organizm człowieka i populację
ludzi oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka;
opisuje konsekwencje narażenia organizmu człowieka na
różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady
profilaktyki
zna inwazyjne dla człowieka formy lub stadia rozwojowe
wybranych pasożytniczych grzybów, z uwzględnieniem
geograficznego zasięgu ich występowania
zna objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich
rozprzestrzeniania się oraz patogeny wywołujące zmiany w
poszczególnych narządach
zna i rozumie podstawy diagnostyki mikrobiologicznej

C.W13

zna podstawy dezynfekcji, sterylizacji i postępowania
aseptycznego

C.W19

wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób
infekcyjnych poszczególnych układów

C.W33

charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych:
antybiotyków i chemioterapeutyków

C.W34

rozumie problem lekooporności, w tym lekooporności
wielolekowej

C.W39

C.W14

C.W15

C.W17

C.W18

rozpoznaje najczęściej spotykane pasożyty człowieka na
podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz objawów
chorobowych
posługuje się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych
modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób
zakaźnych
przygotowuje preparat i rozpoznaje patogeny pod
mikroskopem

C.U7

interpretuje wyniki badań mikrobiologicznych

C.U10

projektuje schemat racjonalnej chemioterapii zakażeń,
empirycznej i celowanej.

C.U15

C.U8

C.U9

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny

wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny

wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
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WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane jest na początku zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
Egzamin końcowy w formie testowej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu;
studiowanie literatury; przygotowanie projektu, sprawozdania z doświadczenia,
wystąpienia; itp.)
Łącznie
Rodzaj zajęć

Studia stacjonarne
(w godz.)
75
75
150
Punkty ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

Łącznie

6

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Mikrobiologia. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2011.
2. Kayser FH, Kurt A, Eckert BJ, Zinkernagel RM. Mikrobiologia lekarska (red. wydania pol. Heczko PB,
Pietrzyk A) Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa, 2007.
3. Zaremba ML, Borowski J. Mikrobiologia lekarska: podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. lekarskie
PZWL Warszawa 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Virella G. (red. wydania pol. Heczko PB) Mikrobiologia i choroby zakaźne. Wyd. Urban & Partner
Wrocław 2000.
2. Dzierżanowska D. Antybiotykoterapia praktyczna. Część I i II. Wyd. Alfa-Medica Press Bielsko-Biała
2005.

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ
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PARAZYTOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-Prz
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15

2

1
II

30

Zaliczenie z oceną

2

CEL PRZEDMIOTU:
Poznanie zasad laboratoryjnego rozpoznawania zakażeń wywoływanych przez pasożyty; zaznajomienie z
epidemiologią chorób pasożytniczych z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych; zapoznanie z
morfologią, ekologią i biologią endo- i ektopasożytów; przekazanie podstawowej wiedzy o systematyce,
cyklach życiowych, patologii i zwalczaniu reprezentatywnych przedstawicieli parazytofauny; nabycie wiedzy z
zakresu przystosowań pasożytów do różnych warunków środowiskowych; wskazanie istotnych cech
diagnostycznych niezbędnych przy oznaczaniu pasożytów; omówienie najczęściej występujących chorób
pasożytniczych krajowych i egzotycznych; zapoznanie z gatunkami pasożytów wywołujących choroby z
uwzględnieniem ich biologii i inwazji; przedstawienie skutków patogeniczności pasożytów i odpowiedzi
immunologicznej żywiciela; nabycie wiedzy z zakresu uwarunkowania epidemiologii schorzeń pasożytniczych,
zasad terapii i zwalczania pasożytów.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
WYKŁAD: historia badań parazytologicznych; parazytologia jako dyscyplina nauki; definicja pasożytnictwa;
biologia i ekologia ekto- i endopasożytów; przystosowania do pasożytniczego trybu życia; cykle rozwojowe
pasożytów i sposoby zarażania żywicieli; układ pasożyt-żywiciel; zagadnienie koewolucji pasożytów i żywicieli;
parazytozy – choroby powodowane przez pasożyty – nomenklatura i rozpoznawanie; zoonozy pasożytnicze –
odzwierzęce choroby pasożytnicze; epizoocje; chorobotwórczość, metody zwalczania i profilaktyka parazytoz
i zoonoz; globalne zagrożenia parazytologiczne; formy chorobotwórcze i drogi inwazji pasożytów;
epidemiologia parazytoz kosmopolitycznych i tropikalnych; mechanizmy obronne żywiciela; pasożyty
oportunistyczne; aktualnie stosowane metody diagnostyczne w parazytologii; pasożyty w ekosystemie;
zapobieganie chorobom pasożytniczym.
ĆWICZENIA: przegląd systematyczny oraz rozpoznawanie pasożytów: protista, płazińce, nicienie, kolcogłowy,
mięczaki, pijawki, skorupiaki, wrzęchy, pajęczaki, owady; wiciowce krwi i tkanek; sporowce, pełzaki,
mikrosporydia i orzęski tkanek i płynów ustrojowych; malaria; choroby pasożytnicze układu krwionośnego,
pokarmowego i oddechowego; stawonogi pasożytnicze.
METODY KSZTAŁCENIA:
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Podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej). Praktyczna (ćwiczenia prowadzone w formie
zajęć mikroskopowych pozwalających na poznanie morfologii pasożytów, form przetrwalnikowych
pasożytów i podstawowych metod diagnostycznych).
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIAGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma zajęć

A.U1
C.U7

test

Wykład
Ćwiczenia

C.U7

test

C.U11

test

C.W15

test

C.W16

test

C.W14
C.W17

test

Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia

C.U9

test

C.W13

test

C.W18

test

S ym b o l e
efektów

identyfikuje najczęściej spotykane pasożyty człowieka na
podstawie budowy ich form rozwojowych, cykli życiowych
oraz objawów chorobowych
interpretuje wyniki badań, wykorzystywanych w
diagnostyce parazytoz
wiąże patogenne działanie pasożytów człowieka z
objawami klinicznymi wybranych parazytoz
zna epidemiologię oraz podstawowe objawy chorobowe
towarzyszące inwazjom wywoływanym przez stawonogi
opisuje czynniki etiologiczne parazytoz odzwierzęcych
zna inwazyjne dla człowieka formy lub stadia rozwojowe
wybranych pierwotniaków i helmintów z uwzględnieniem
zasad profilaktyki
umie prawidłowo pobrać i przekazać materiał,
wykorzystywany w diagnostyce inwazji pasożytniczych
zna epidemiologię zarażeń pasożytami, z uwzględnieniem
geograficznego zasięgu ich występowania
ma wiedzę w zakresie podstawowych metod,
wykorzystywanych w diagnostyce inwazji wywoływanych
przez pasożyty człowieka

Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń, z weryfikacją w formie ustnej podczas zajęć.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego materiał
wykładów i ćwiczeń. Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej, jako test wyboru jednej z czterech
odpowiedzi, zawierający 50 pytań. Czas trwania egzaminu 60 minut. Do zaliczenia na ocenę dostateczną
wymagana jest poprawna odpowiedź na co najmniej 33 pytania.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

45
15
60
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy. Wyd. Liber Lublin 2008.
2. Deryło A. Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Wyd. PWN Warszawa 2002.
3. Dziubek Z. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1996
4. Kadłubowski R, Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1999.
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5. Niewiadomska K, Pojmańska T, Machnicka B, Czubaj A. Zarys parazytologii ogólnej. Wyd. PWN
Warszawa 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Combes C. Ekologia i ewolucja pasożytnictwa. Wyd. PWN Warszawa 1999.
2. Gundłach JL, Sadzikowski AB. Parazytologia i parazytozy zwierząt. Wyd. PWRiL Warszawa 2004.
3. Lonc E (red.). Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia. Wyd. Volumed Wrocław 2001.
4. Patyk S. Choroby inwazyjne zwierząt domowych. Wyd. PWRiL Warszawa 1980.
5. Tarczyński S. Zarys parazytologii systematycznej. Wyd. PWN Warszawa 1984.

PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
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PATOMORFOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-Ptm
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Tomasz Huzarski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr n. med. Tomasz Huzarski
Pr o wa d ząc y: dr n. med. Jan Grabarek
dr n. med. Julia Sobol

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

60

2

Ć wi c ze n i a

60

2

Seminaria

30

1

V i VI

Egzamin
Zaliczenie z oceną

13

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nabycie wiedzy o mechanizmach powstawania chorób na poziomie komórkowym i
narządowym oraz umiejętność zastosowania i interpretacji odpowiednich badań morfologicznych. Umiejętność
wykorzystania wyników badań morfologicznych i sekcyjnych w powiązaniu z objawami chorób dla
wykorzystania w codziennej praktyce zawodowej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, biochemii, biologii molekularnej, patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Historia patologii.
2. Zmiany wsteczne i rozplemowe.
3. Zapalenia
4. Uszkodzenie i naprawa komórki.
5. Patogeneza nowotworów. Przerzuty.
6. Podstawowe pojęcia w patologii - skrzep, zakrzep, zawał, zator.
7. Niewydolność krążenia.
8. Krwotok, wstrząs, miażdżyca
9. Immunopatologia
10. Zaburzenia i wady rozwojowe.
11. Nowotwory pochodzenia nabłonkowego i mezenchymalnego.
12. Choroby układu oddechowego i nowotwory płuc
13. Serce i schorzenia układu krążenia.
14. Choroby autoimmunologiczne.
15. Neuropatologia.
16. Choroby przewodu pokarmowego.
17. Nowotwory układu dokrewnego.
18. Cukrzyca, otyłość.
19. Hematopatologia.
20. Choroby kości, stawów i mięśni
21. Schorzenia układu moczowo-płciowego.
22. Patologia głowy i szyi.
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23. Choroby skóry
24. Proteomika i jej zastosowanie we współczesnej patomorfologii i onkologii
25. Nowotwory wieku dziecięcego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Kształcenie w formie ćwiczeń za pomocą nauki rozpoznawania obrazów morfologicznych w sali wyposażonej
w mikroskopy i komputery, pod nadzorem asystenta. W trakcie ćwiczeń przewidziany jest udział w serii zajęć
sekcyjnych w audytorium zlokalizowanym w sali sekcyjnej. Współudział studentów w sekcji zwłok. Zajęcia
seminaryjne i wykłady w formie prezentacji multimedialnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIAGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma zajęć

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny

wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium

odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny
odpowiedź ustna
kolokwium
egzamin pisemny

wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium

S ym b o l e
efektów
C.W25

zna nazewnictwo patomorfologiczne
C.W26
zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i
tkanek
określa przebieg zapaleń swoistych i nieswoistych oraz
opisuje procesy regenracjhi tkanek i narządów

C.W27

zna definicję i patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym
uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu oraz
niewydolności wielonarządowej
zna etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian
wstecznych i zmian postępowych

C.W28

zna zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii
narządowej, obrazów makro i mikroskopowych oraz
przebiegu klinicznego zmian patomorfologicznych w
narządach
opisuje konsekwencje rozwijających się zmian
patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów

C.W30

wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i
wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne

C.W32

C.W29

C.W31

przygotowuje standardowy preparat mikroskopowy i
rozpoznaje podstawowe schorzenia

C.U9

powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z
objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami
oznaczeń laboratoryjnych

C.U11

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do seminariów i ćwiczeń weryfikowane jest w formie ustnej lub pisemnej. W ciągu całego cyklu
nauczania odbywają się 4 kolokwia w formie testowej. Egzamin końcowy w formie praktycznej z oceną
preparatów morfologicznych oraz w formie testowej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury; przygotowanie:
pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
150
175
325
Studia stacjonarne
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Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

6

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

7

Łącznie

13

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Stachura J, Domagała W. (red.) Patologia znaczy słowo o chorobie. Wyd. PAU Kraków 2003.
2. Domagała W, Chosia M, Bedner E. Tajemniczy świat chorych komórek człowieka. Przewodnik do
nauki histopatologii. Wyd. Pomorska Akademia Medyczna Szczecin 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J. Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. Elsevier
8th Edition 2010.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Tomasz Huzarski
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ETYKA LEKARSKA
K od p r ze dm io tu : 08.9-WL-LEK-El
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Stefan Koństańczak, prof. UZ

S em est r

Licz ba go dz in
w t y godn iu

For ma
z aj ę ć

Licz ba go dz in
w s em e st rz e

Pr o wa d ząc y: dr hab. Stefan Koństańczak, prof. UZ

For ma
z al icz en ia

Pun kt y
ECT S

St ud i a st ac jon a rn e
1
W yk ład

30

2

II

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Studenci w trakcie zajęć nabywają wiedzy na temat filozoficznych związków medycyny i filozofii oraz
moralnych wymagań stawianych przed przedstawicielami zawodów lekarskich. Dodatkowo nabywają
także kompetencji w zakresie posługiwania się terminologią z zakresu etyki lekarskiej oraz potrafią
samodzielnie oceniać dylematy moralne pojawiające się w trakcie wykonywania obowiązków
zawodowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Studenci powinni mieć opanowane treści z zakresu historii na poziomie szkoły średniej oraz biologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOT:
1. Filozofia medycyny.
2. Przedmiot i podstawowe pojęcia etyki. Doktryny etyczne.
3. Teoretyczne podstawy etyk zawodowych. Etyka lekarska,
4. Zarys historii etyki lekarskiej.
5. Kodeksy etyczne w medycynie. Kodeks etyki lekarskiej.
6. Zasady etyki lekarskiej.
7. Sprawiedliwość w medycynie. Wykluczenie z dostępu do opieki zdrowotnej.
8. Relacje lekarz - pacjent. Prawa pacjenta.
9. Tajemnica lekarska.
10. Narodziny i śmierć jako problem moralny dla lekarza.
11. Opieka paliatywna i hospicyjna.
12. Zjawiska patologiczne w zawodzie lekarskim. Dopuszczalne moralnie formy protestu.
13. Ryzyko zawodowe. Odpowiedzialność prawna i moralna lekarzy. Samorząd lekarski.
14. Etyczne aspekty eksperymentów medycznych i badań naukowych
15. Granice posługi lekarskiej. Klauzula sumienia.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład, wykład problemowy
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIAGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

Student zna Kodeks Etyki Lekarskiej;

D.W1

wykład

zna i rozumie główne pojęcia, teorie i zasady etyczne
obowiązujące w zawodzie lekarza
Student potrafi uzasadnić potrzebę stosowanie norm
etycznych w codziennej praktyce lekarskiej.
Student zna i w praktyce potrafi realizować wzorce
postępowania zawodowego i badawczego w medycynie.
Potrafi ocenić pod względem moralnym i prawnym skutki
podejmowanych decyzji medycznych.
Przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony
danych osobowych, prawa do intymności, prawa do
poszanowania godności, prawa do informacji o stanie
zdrowia, prawa do tajemnicy informacji związanych z
pacjentem, prawa do wyrażenia świadomej zgody na
leczenie lub odstąpienie od niego, prawa do świadczeń
zdrowotnych, prawa do zgłaszania niepożądanego
działania produktu leczniczego oraz prawa do godnej
śmierci

D.W13

praca pisemna,
dyskusja
praca pisemna,
dyskusja
praca pisemna,
dyskusja
praca pisemna,
dyskusja
praca pisemna,
dyskusja
praca pisemna,
dyskusja

D.U1
D.U2
D.U12
D.U14

wykład
wykład
wykład
wykład
wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywna ocena
z pracy pisemnego kolokwium zaliczeniowego. Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową
aktywności na zajęciach oraz oceny końcowego kolokwium.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godzinach)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium,
studiowanie literatury; wystąpienia.)

0

Łącznie

30

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Tom L Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1996.
2. Tadeusz Brzeziński, Etyka Lekarska, PZWL Warszawa 2002
3. Stefan Konstańczak, Etyczne fundamenty medycyny, „OSOZ – Ogólnopolski System Ochrony
Zdrowia” 2010, nr 10.
4. Stefan Konstańczak, Etyka pielęgniarska, Difin, Warszawa 2010.
5. Stefan Konstańczak, Odkryć sens życia w swej pracy Wokół problemów etyki zawodowej, WSP,
Słupsk 2000.
6. Stefan Konstańczak, Professional ethics in Polish Medicine, "Ethics and Bioethics (in Central Europe)"
2011, vol. 1 (1-2).
7. Kodeks Etyki Lekarskiej, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 2004.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Stefan Konstańczak, Zdrowie jako wartość ogólnospołeczna, „Studia Ecologiae et Bioethicae”2012/3,
t. 10.
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2. Prawo medyczne, pod redakcją Leszka Kubickiego. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner,
Wrocław 2003.
3. Zbigniew Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2005.
4. Władysław Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Warszawa 1994.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ
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HISTORIA MEDYCYNY
K od p r ze dm io tu : 08.3-WL-LEK-Hm
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Wiesław Markwitz

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. n. med. Wiesław Markwitz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
1
W yk ł a d

30

2

II

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Przedstawienie rozwoju medycyny w kontekście społeczno-kulturowym na przestrzeni wieków. Wykazanie
znaczenie tradycji dla zawodu lekarza. Wykorzystywanie wiedzy historycznej w ocenie współczesnej
medycyny; prognozowania rozwoju medycyny; rozpoznawania ciągłości myśli lekarskiej w aspekcie postępu
nauk medycznych i powiązań interdyscyplinarnych. Rozpoznawanie czynników kształtujących rozwój
medycyny.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość historii na poziomie szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Lecznictwo w starożytności i średniowieczu.
2. Teoria choroby według Hipokratesa i Galena.
3. Kształtowanie zawodu lekarza na przestrzeni wieków.
4. Początki i rozwój leczenia szpitalnego.
5. Higiena, choroby zakaźne i epidemie.
6. Rozwój naukowej medycyny w czasach nowożytnych.
7. Doktrynerzy i sekciarze.
8. Rozwój nauk podstawowych i przedklinicznych.
9. Narodziny wiedeńskiej szkoły klinicznej. Początki i rozwój specjalności klinicznych.
10. Laennec, Semmelweis, Auenbrugger, Pasteur, Koch.
11. Rozwój chirurgii. Najstarsze zabiegi chirurgiczne. Wpływ wojen na chirurgię.
12. Historia i cechy medycyny polskiej w dawnych wiekach.
13. Polscy lekarze i ich osiągnięcia zawodowe i kulturowe.
14. Historia medycyny polskiej – tradycje zachodniej Polski.
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów dla całego roku. Przekazywanie wiedzy oparte o prezentacje
multimedialne zawierające fotografie i ryciny nawiązujące do poruszanych zagadnień.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

rozumie znaczenie zdrowia, choroby, niepełnosprawności i
starości w relacji do postaw społecznych, konsekwencje
społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery społecznokulturowe, zna aktualną koncepcję jakości życia uwarunkowaną
stanem zdrowia
rozumie funkcjonowanie instytucji medycznych oraz społeczną
rolę lekarza; zna i rozumie główne pojęcia, teorie, zasady i reguły
etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i
analizowania zagadnień moralno-medycznych
zna historię początków medycyny, medycynę ludów pierwotnych
oraz najdawniejszych cywilizacji, a także charakterystyczne cechy
medycyny średniowiecznej

D.W3

analiza i ocena
wiadomości
studentów podczas
zajęć

wykład

D.W6

analiza i ocena
wiadomości
studentów podczas
zajęć
analiza i ocena
wiadomości
studentów podczas
zajęć
analiza i ocena
wiadomości
studentów podczas
zajęć
analiza i ocena
wiadomości
studentów podczas
zajęć
ocena udziału w
dyskusjach podczas
zajęć

wykład

D.W17

zna cechy medycyny nowożytnej i jej najważniejsze odkrycia

D.W18

zna proces kształtowania się nowych dyscyplin medycznych oraz
osiągnięcia czołowych przedstawicieli medycyny polskiej i
światowej

D.W19

Rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów
i potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność edukacyjną

D.U16

wykład

wykład

wykład

wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność i aktywny udział w zajęciach. Ocena przygotowanej samodzielnie prezentacji lub opracowania
zagadnienia historycznego.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godzinach)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium,
studiowanie literatury; wystąpienia.)

0

Łącznie

30

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Brzeziński T. Historia medycyny. Wydawnictwo PZWL Warszawa 2014.
2. Szumowski W. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Wydawnictwo Antyk 2008.
3. Seyda B. Dzieje medycyny w zarysie. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1973.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Kiple K.F. (red.) Wielkie epidemie w dziejach ludzkości. Wydawnictwo Atena, Poznań 2002.
2. Do historii medycyny wprowadzenie. Wydawnuictwo WAM, Kraków 2010.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab.n.med.Wiesław Markwitz

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

67

JĘZYK ANGIELSKI MEDYCZNY
K od p r ze dm io tu : 09.1-WL-LEK-JA
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : mgr Zuzanna Szczepankiewicz

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: mgr Zuzanna Szczepankiewicz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

II

Zaliczenie z oceną

1

Ć wi c ze n i a

90

3/3

III-IV

Zaliczenie z oceną
Egzamin

5

CEL PRZEDMIOTU:
Podczas nauki przedmiotu student zapoznaje się z podstawowym słownictwem w języku angielskim
wykorzystywanym w pracy lekarza. Poznaje zwroty stosowane w poszczególnych sytuacjach klinicznych
w leczeniu ambulatoryjnym i szpitalnym, a także z formami wykorzystywanymi w opracowaniach naukowych
i publikacjach. Student rozumie i potrafi użyć słownictwa i zwrotów dotyczących budowy i funkcjonowania
układów oraz wybranych schorzeń w rejestrze wysokim i niskim. Potrafi rozpoznać o odpowiednio zastosować
określone struktury gramatyczne i językowe w opisywaniu procesów i mechanizmów oraz związków
przyczynowo-skutkowych w organizmie. Rozumie oryginalną wypowiedź na temat związany z
funkcjonowaniem organizmu ludzkiego lub dotyczącą opieki zdrowotnej, słuchaną lub pisaną w określonym
rejestrze językowym. Potrafi odpowiedzieć na ogólne i szczegółowe pytania dotyczące danej wypowiedzi
słuchanej lub pisemnej. Potrafi prawidłowo formułować i wymawiać terminy medyczne.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Ogólna budowa ciała ludzkiego, pozycja anatomiczna, jamy ciała.
2. Budowa skóry. Funkcje skóry i jej choroby.
3. Układ kostno-stawowy.
4. Budowa układu oddechowego. Oddychanie i choroby układu oddechowego. Mierzenie temperatury
ciała.
5. Krew i jej schorzenia,
6. Układ sercowo-naczyniowy i jego choroby. Puls, ciśnienie krwi. Elementy kardiologii.
7. Układ trawienny. Proces trawienia i schorzenia trawienne.
8. Układ moczowo-płciowy. Choroby układu moczowego.
9. Układ nerwowy. Narządy zmysłów.
10. Przeprowadzanie wywiadu z pacjentem, badanie fizykalne, badania specjalistyczne.
11. Słownictwo i pojęcia w poszczególnych specjalizacjach medycznych.
12. Podstawowe wyposażenie gabinetu lekarskiego, organizacja szpitala.
13. Podstawowe procedury medyczne i farmakoterapia.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w lektoracie języków obcych w formie zajęć interaktywnych, z wykorzystaniem artykułów
naukowych i literatury medycznej anglojęzycznej.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektów

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

efektów
Krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne,
w tym w języku angielskim, oraz wyciąga
wnioski w oparciu o dostępną literaturę;

D.U17

Praca z tekstem medycznym
zaadaptowanym na potrzeby
nauki języka angielskiego i
tekstem oryginalnym
Kolokwium lub ocena
wypowiedzi ustnej

Porozumiewa się z pacjentem w jednym z
języków obcych.

D.U18

Zadania praktyczne, ocena
symulacji rozmowy z
pacjentem

Forma
zajęć
Ćwiczenia

Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Każdy cykl tematyczny zakończony jest przeprowadzeniem kolokwium pisemnego lub/ i ustnego.
Warunkiem zaliczenia kolokwium jest zdobycie co najmniej 60% punktów. Egzamin końcowy
przeprowadzany jest w formie ustnej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godzinach)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, zaliczeniach ustnych, egzaminie
itp.)

120

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, przygotowanie
wypowiedzi ustnych, krótkich prezentacji, przygotowanie do dyskusji,
studiowanie literatury itp.)

55

Łącznie

175

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

5

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

7

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Donesch-Jeżo E.,English for Medical Students and Doctors.Part 1,Przegląd Lekarski 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Lipińska A.,Wiśniewska-Leśków S.,Szczepankiewicz Z.,English for Medical Sciences, MedPharm
Wrocław 2013
2. Ciecierska J.,Jenike B.,English for Medicine,PZWL Warszawa 2007
3. Donesch-Jeżo E.,English for Medical Students and Doctors.Part 2,Przegląd Lekarski 2000

PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Zuzanna Szczepankiewicz
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ŁACINA
K od p r ze dm io tu : 09.5-WL-LEK-JŁ
T yp pr ze dm i ot u : Kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : mgr Roman Janusz

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

For ma
z aj ę ć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: mgr Roman Janusz

For ma
z al icz en ia

Pun kt y
ECT S

St ud i a st ac jon a rn e
1
Ć wic ze n i a

30

1

I

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Wprowadzenie i utrwalanie słownictwa z różnych dziedzin medycznych, zwłaszcza terminologii dotyczącej
anatomii, histologii, chemii, diagnostyki lekarskiej oraz receptury. Przyswojenie nazw jednostek chorobowych.
Poznanie zasad redagowania rozpoznań. Poznanie struktury recepty i skrótów recepturowych. Zapoznanie z
podstawowymi zasadami gramatyki łacińskiej w zakresie deklinacji rzeczowników i odmiany wybranych
czasowników, umożliwiające właściwe posługiwanie się wprowadzonymi zwrotami.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Dzieje języka łacińskiego. Ogólne wiadomości o j. łacińskim: alfabet, wymowa, iloczas, akcent.
Ćwiczenia w czytaniu i akcentowaniu wyrazów łacińskich.
2. Omówienie koniugacji łacińskiej. Indicativus, infinitivus, imperativus praesentis activi czasowników
koniugacji I, II, i IV. Teksty „Laboramus” i „Aegrotamus”. Ćwiczenia w tłumaczeniu zdań polskich.
Ćwiczenia w określaniu koniugacji czasowników.
3. Indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi czasowników koniugacji III. Czasownik posiłkowy
sum, esse – być. Orzeczenie złożone. Deklinacja I. Szyk wyrazów w zdaniu łacińskim. Tłumaczenie
tekstów „Linguae Latinae studemus” i „Anatomiam discimus”. Ćwiczenia w określaniu
przypadków i liczby rzeczowników dekl. I.
4. Rzeczowniki deklinacji II rodzaju męskiego i nijakiego, wyjątki rodzajowe. Rzeczowniki pochodzenia
greckiego. Tłumaczenie tekstu „De morbis”.
5. Utrwalenie deklinacji I i II. Przymiotniki deklinacji I i II. Tłumaczenie tekstu „De vocabulis graecis“.
Ćwiczenia w łączeniu rzeczowników z przymiotnikami oraz ich odmianie.
6. Indicativus praesentis passivi czasowników koniugacji I, II, III i IV. Przyimki łączące się z acc. i z abl.
Przekład tekstu „Aegroti variis remediis curantur”. Ćwiczenia w tłumaczeniu czasowników w stronie
biernej.
7. Deklinacja III rzeczowników. Omówienie trzech typów odmian. Odmiana przykładowych rzeczowników
deklinacji III. Ćwiczenia w odmianie.
8. Rodzaje rzeczowników deklinacji trzeciej wraz z przykładami. Wyjątki rodzajowe. Tłumaczenie
wybranych tekstów. Ćwiczenia w odmianie rzeczowników dekl. III.
9. Nieregularności w odmianie niektórych rzeczowników deklinacji III. Tłumaczenie rozpoznań, w których
występują nieregularności. Przekąd tekstu „De pulmonibus et pulmonum morbis“.
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10. Przymiotniki deklinacji III i ich odmiana. Ćwiczenia w tworzeniu i tłumaczeniu rozpoznań. Participium
praesentis activi w nomenklaturze medycznej. Tłumaczenie tekstu „De aquis mineralibus“.
11. Deklinacja IV. Rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego. Wyjątki. Nieregularności. Tłumaczenie tekstu
„De vertebris”.
12. Deklinacja V. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Wyjątki. Odmiana zaimka względnego qui, quae, quod.
Przekład tekstu „Verte in linguam Polonicam”.
13. Stopniowanie przymiotników oraz tworzenie i stopniowanie przysłówków. Omówienie oraz ćwiczenia
w stopniowaniu.
14. Recepta. Skróty recepturowe. Wzory recept. Ćwiczenia w odczytywaniu skrótów recepturowych.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów (metoda gramatyczno- tłumaczeniowa), praca w grupach, analiza
przykładów zdań, ćwiczenia fleksyjne, praca własna studenta; Ćwiczenia w lektoracie języków obcych w formie
zajęć interaktywnych z wykorzystaniem artykułów naukowych i literatury medycznej wykorzystującej zwroty
łacińskie występujące w rozpoznaniach,
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektów

S ym b o l e
efektów

Potrafi przeczytać i objaśnić łacińskie terminy medyczne,
stosuje terminologię medyczną w języku łacińskim w
praktyce (formułuje diagnozy, odczytuje skróty
recepturowe

D.U17

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

praca z tekstem
medycznym
kolokwium

Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Każdy cykl tematyczny zakończony jest przeprowadzeniem kolokwium pisemnego. Warunkiem zaliczenia
kolokwium jest zdobycie co najmniej 60% punktów.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godzinach)

obciążenie pracą
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, zaliczeniach ustnych, egzaminie
itp.)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, przygotowanie
wypowiedzi ustnych, krótkich prezentacji, przygotowanie do dyskusji,
studiowanie literatury itp.

0

Łącznie

30

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA:
1. Filipczak-Nowicka S, Grech-Żmijewska Z. Lingua Latina ad usum medicinae studentium. Wyd.
Lekarskie PZWL Warszawa 2001
2. Piekarz M. Lingua Latina medicinalis
3. Kołodziej AS. Lingua Latina medicinalis
4. Materiały przygotowane przez lektora
PROGRAM OPRACOWAŁ: mgr Roman Janusz
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PSYCHOLOGIA LEKARSKA
K od p r ze dm io tu : 14.4-WL-LEK-Pl
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

3

15
III

Zaliczenie z oceną

30

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą psychologiczną umożliwiającą
rozumienie mechanizmów kierujących funkcjonowaniem człowieka , przedstawienie związanej z
najważniejszymi zagadnieniami psychologii zdrowia, psychologii klinicznej i psychologii chorego somatycznie
w kontekście procesów zdrowia i choroby, a także nabycie umiejętności rozpoznawania psychologicznych
problemów pacjenta, nawiązywania z pacjentem empatycznego kontaktu, dostosowywania się do własnych
predyspozycji psychicznych i ograniczeń emocjonalnych w wykonywaniu zawodu lekarza. Student zapoznaje
się z zasadami prowadzenia rozmowy i wywiadu z pacjentem według kryteriów psychologicznych, a także
korzystnego wpływania na stan psychiczny pacjenta, szczególnie pacjenta w stresie lub cierpiącego z powodu
zaburzeń psychosomatycznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady:
Podstawowe koncepcje psychologiczne a rozumienie zdrowia i choroby. Wybrane zagadnienia
funkcjonowania psychicznego człowieka: procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne. Różnice
indywidualne: temperament, osobowość, inteligencja a praktyka lekarska. Czynniki psychospołeczne a
zdrowie: emocje, rola osobowości, czynniki sytuacyjne, wsparcie społeczne. Stres i radzenie sobie z
sytuacjami trudnymi . Psychologia człowieka chorego somatycznie: reakcja pacjenta na chorobę, ból, śmierć.
Specyfika kontaktu lekarz- pacjent: wyzwania i zagrożenia, efekt placebo, błędy jatrogenne. Psychologia
zdrowia: psychologiczne aspekty promocji zdrowego stylu życia.
Ćwiczenia:
Komunikacja zawodowa jako umiejętność interpersonalna. Znaczenie relacji pacjent- lekarz dla przebiegu
leczenia. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Zasady komunikowania się w relacji lekarz-pacjent
Prowadzenie wywiadu. Przekazywanie informacji trudnych. Specyficzne sytuacje w komunikacji z pacjentem
i jego rodziną: dziecko i jego opiekunowie, pacjent w podeszłym wieku, pacjent agresywny, pacjent chory
onkologicznie, z zaburzeniami psychicznymi. Człowiek umierający: relacja lekarz-pacjent, reakcje psychiczne
obliczu śmierci, potrzeby osób umierających. Ćwiczenia praktyczne w zakresie zastosowania wiedzy i
umiejętności psychologicznych do rozwiązywania problemów z praktyki medycznej.
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METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład klasyczny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, omówienie przypadku, analiza przypadku
klinicznego, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna („burza mózgów”), film,
pokaz czynności z objaśnieniem, instruktaż, ćwiczenia w parach i małych grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i
choroby, wpływu środowiska społecznego rodziny, sieci relacji
społecznych i nierówności społecznych na stan zdrowia oraz na
temat społeczno-kulturowych różnic i roli stresu społecznego w
zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych
zna formy przemocy, modele wyjaśniające przemoc w rodzinie
i w instytucjach, społeczne uwarunkowania różnych form przemocy
oraz rolę lekarza w jej rozpoznawaniu
rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie
komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcji z
pacjentem
rozumie psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i choroby
przewlekłej
zna podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania
człowieka w zdrowiu i w chorobie
rozumie rolę rodziny w procesie leczenia
zna problematykę adaptacji do choroby jako sytuacji trudnej,
etapów przystosowania do zagrażających wydarzeń i potrzeb
pacjentów, umierania i procesu żałoby rodziny
zna rolę stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz
rozpoznaje mechanizmy radzenia sobie ze stresem
zna mechanizmy oraz cele i sposoby leczenia uzależnień od
substancji psychoaktywnych
zna zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań
i informowania o niepomyślnym rokowaniu
zna zasady altruizmu i odpowiedzialności klinicznej i ma
świadomość zasad funkcjonowania zespołu terapeutycznego
zna zasady pracy w grupie

D.W1
D.W2
D.W4
D.W5
D.W7
D.W8
D.W9
D.W10
D.W11
D.W11
D.W12
D.W14
D.W15

kolokwium
pisemne,
obserwacja
pracy na
zajęciach,
praca pisemna
lub inna,
wypowiedź
ustna

wykład,
ćwiczenia
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Uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne
potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkowań
społeczno-kulturowych
dostrzega oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych
i właściwie na nie reaguje
buduje atmosferę zaufania podczas całego procesu leczenia
przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną
z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii,
a także rozmawia z pacjentem o jego sytuacji życiowej
informuje pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku
proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych i
uzyskuje jego świadomą zgodę
przekazuje pacjentowi i jego rodzinie informacje o niekorzystnym
rokowaniu
udziela porady w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych
i prozdrowotnego trybu życia
identyfikuje czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznaje
przemoc i odpowiednio reaguje
stosuje w podstawowym stopniu psychologiczne interwencje
motywujące i wspierające
komunikuje się ze współpracownikami zespołu, udzielając

D.U1
D. U2
D.U4
D.U5
D.U6
D.U7
D.U8
D.U9
D.U10
D.U11
D.U16

obserwacja
pracy na
zajęciach,
praca
pisemna,
wypowiedź
ustna

wykład
ćwiczenia

konstruktywnej informacji zwrotnej i wsparcia
rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i
potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność edukacyjną

WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność na zajęciach, zaliczenie pisemnego kolokwium, aktywny udział w ćwiczeniach, praca pisemna lub
inna, przygotowanie do ćwiczeń.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

45
30
75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Jakubowska-Winecka A, Włodarczyk D. Psychologia w praktyce medycznej. Wyd. Lekarskie PZWL
Warszawa 2007
2. Makara-Studzińska M. Komunikacja z pacjentem. Wyd. Czelej Lublin 2012
3. Będkowska-Korpała B, Gierowski J. (red.) Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie.
Wyd. UJ Kraków 2007
4. Steciwko A, Barański J. Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wyd. Elsevier Urban
& Partner Wrocław 2012
5. Doliński D, Strelau J. Psychologia. Wyd. GWP Gdańsk 2010
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Cierpiałkowska L. Psychopatologia. Wyd. Naukowe SCHOLAR Poznań 2009
2. Gałecki P, Talarowska M, Florkowski A. Podstawy Psychologii Podręcznik dla studentów medycyny i
kierunków medycznych, Wyd. Continuo 2011
3. Elementy Psychologii Ogólnej i Klinicznej (red. E. Mojs, M. Skommer, B. Stelcera), Wyd. UMP Poznań
2012
4. Kübler-Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu, Media Rodzina of Poznań, Poznań 2001
5. Sapolsky RM. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. Wyd. Naukowe PWN
Warszawa 2010

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
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SOCJOLOGIA MEDYCYNY
K o d p r ze d m i o t u : 14.2-WP-LEK-SM
T yp p r ze d m i o t u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n a u c za n i a : polski
O d p o wi e d zi a l n y za p r ze d m i o t : dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P r o wa d zą c y: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

1

15
II

Zaliczenie z oceną

15

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania jest zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć i kategorii socjologii zdrowia i choroby,
oraz socjologii medycyny; zapoznanie się z socjologicznymi teoriami zdrowia i choroby, w tym z teorią
wieloprzyczynowości choroby oraz akceptacji pojęcia choroby funkcjonalnej, tzn. choroby bez uchwytnego tła
organicznego. Celem jest ponadto poznanie zachowań związanych ze zdrowiem i chorobą jako ważnego
elementu wiedzy o społeczeństwie; poznanie związków jakości życia ze stanem zdrowia; zapoznanie się z
najnowszymi osiągnięciami naukowymi w definiowaniu nowych ról lekarza w zakresie kontaktów z pacjentami
i członkami ich rodzin; zdobycie wiedzy na temat środowiska szpitalnego jako instytucji totalnej. Celem jest
kształtowanie świadomości studentów w zakresie humanizacji medycyny, konieczności wypracowania nowych
modeli współpracy lekarza z pacjentem i jego rodziną, świadomości o wieloprzyczynowości choroby i
konieczności holistycznego podejścia do pacjenta i jego problemów zdrowotnych (choćby w zakresie
włączania rodziny i otoczenia społecznego w proces terapeutyczny i rehabilitacyjny).
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
WYKŁADY

1. Podstawowe pojęcia i kategorie socjologii zdrowia i choroby oraz socjologii medycyny.
2. Teorie przyczyn chorób; polietiologia chorób-epidemiologia analityczna
3. Uwarunkowania zachowań ludzkich w różnych sytuacjach społecznych w szczególności w sytuacji
choroby i kontaktów z lekarzem
4. Społeczno-środowiskowe i kulturowe uwarunkowania stanu zdrowia, choroby i jakości życia:
globalizacja problemów zdrowotnych, nierówności społeczne w dostępie do instytucji służby zdrowia
i osiągnięć medycyny.
5. Socjologiczno-medyczne badania nad stresem jako czynnikiem zagrożenia zdrowia. Istota zjawiska,
skala i pomiar zjawiska na skalach socjomedycznych
6. Calos Cagatos. Kondycja psychofizyczna studentów jako wyznacznik osiągnięć edukacyjnych.
7. Rola socjologii w procesie humanizacji medycyny.
ĆWICZENIA

1. Modele i typy relacji lekarz pacjent. Czynniki warunkujące komunikację lekarza z pacjentem.
2. Przygotowanie koncepcji badawczej i projektu badawczego nt. „Relacje lekarz-pacjent w teorii i w
rzeczywistości”.
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3. Instytucje medyczne: ośrodki zdrowia, kliniki, szpitale jako instytucje społeczne. Rzeczywistość i
oczekiwania.
4. Wielodyscyplinarne Zespoły Terapeutyczne. Opieka koordynowana. Procedury i modele kompleksowej
opieki nad pacjentem. Koncepcja zintegrowanej opieki zdrowotnej.
5. Hospitalizacja i choroby przewlekłe. Szpital jako instytucja totalna. Humanizacja procesu leczenia w
szpitalu- możliwości i ograniczenia
6. Polityka zdrowotna i jej korelaty - zaspokajanie potrzeb zdrowotnych w ramach zróżnicowanych
systemów organizacyjno-finansowania opieki zdrowotnej.
7.
8. Jakość życia a stan zdrowia psychicznego fizycznego. Nowe spojrzenie na chorego.
9. Problemy społeczne jako problemy medyczne (eutanazja, aborcja, transplantologia zapłodnienie in
vitro itp.)
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone są w formie seminariów dla grup dziekańskich, podczas których wykorzystując
metodę dyskusji podejmowane są problemy związane z socjologicznym wymiarem opieki zdrowotnej,
w tym kwestii komunikacji lekarza z pacjentem i jego rodziną, kwestie budowania zaufania między
lekarzem i pacjentem, kwestie wiedzy lekarza dotyczącej wielu uwarunkowań kształtujących ocenę
zdrowia pacjenta itp. Podczas zajęć seminaryjnych występuje praca zespołowa – praca nad projektem
badawczym nt. „Relacje lekarz-pacjent w teorii i w rzeczywistości”. Dyskusja prowadzona w podziale na
grupy. Studenci w zespołach przeprowadzą badania empiryczne, które opracują i zinterpretują. W
zajęciach wykorzystana zostanie metoda debaty oxfordzkiej, podczas której omawiane będą
problemy społeczno-medyczne takie jak eutanazja, aborcja, transplantologia).
Wykłady prowadzone dla całego roku w formie omawiania zagadnień z zakresu socjologii zdrowia i
choroby oraz socjologii medycyny. Prezentowane będą najnowsze osiągnięcia w zakresie humanizacji
medycyny a także przedstawione i omówione zostaną najnowsze wyniki badań empirycznych w Polsce
i na świecie dotyczące opinii społecznych na temat funkcjonowania służby zdrowia, zaufania do lekarza
i do innych pracowników służby zdrowia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru
zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego(rodziny,
sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan
zdrowia oraz społeczno-kulturowych różnic i roli stresu
społecznego w zachowaniach zdrowotnych; potrafi wyjaśnić
podstawowe tezy teorii wieloprzyczynowości choroby oraz
akceptacji pojęcia choroby funkcjonalnej, tzn. choroby bez
uchwytnego tła organicznego.
rozumie znaczenie zdrowia, choroby, niepełnosprawności i
starości w relacji do postaw społecznych, konsekwencje
społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery
społeczno-kulturowe oraz zna aktualną koncepcję jakości
życia uwarunkowaną stanem zdrowia. Potrafi omówić
problemy społeczne widziane z perspektywy problemów
medycznych
(eutanazja,
aborcja,
transplantologia
zapłodnienie in vitro itp.)
rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w
procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie
zaufania w interakcji z pacjentem;

D.W1

kolokwium
zaliczeniowe

wykład

D.W3

kolokwium
zaliczeniowe

wykład

D.W4

ćwiczenia

rozumie psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i
choroby przewlekłej.

D.W5

zadanie
wykonane
zespołowo,
prezentacje
wyników w
postaci raportu
z badań
sprawdzian
pisemny

ćwiczenia
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rozumie funkcjonowanie instytucji medycznych oraz
społeczną rolę lekarza;

D.W6

kolokwium
zaliczeniowe

wykład

rozumie rolę rodziny w procesie leczenia;

D.W8

kolokwium
zaliczeniowe

wykład

zna zasady altruizmu i odpowiedzialności klinicznej i ma
świadomość zasad funkcjonowania zespołu terapeutycznego;

D.W14

kolokwium
zaliczeniowe

ćwiczenia

zna zasady pracy w grupie; potrafi przygotować wraz z
zespołem projekt badawczy i go zrealizować;

D.W15

ćwiczenia

rozumie kulturowe, etniczne i narodowe uwarunkowania
zachowań ludzkich;
uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego
subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z
uwarunkowań społeczno-kulturowych;

D.W16

zadanie
wykonane
zespołowo,
prezentacje
wyników w
postaci raportu
z badań
kolokwium
zaliczeniowe
sprawdzian
pisemny

komunikuje się ze współpracownikami zespołu, udzielając
konstruktywnej informacji zwrotnej i wsparcia;
przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych
osobowych, prawa do intymności, prawa do informacji o
stanie zdrowia, prawa do wyrażenia świadomej zgody na
leczenie lub odstąpienie od niego oraz prawa do godnej
śmierci
krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne, w tym w
języku angielskim, oraz wyciąga wnioski w oparciu o
dostępną literaturę;

D.U11

kolokwium
zaliczeniowe
sprawdzian
pisemny

ćwiczenia

raport pisemny
z badań
uwzględniając
y dostępna
literaturę

ćwiczenia

D.U1

D.U14

D.U17

wykład
ćwiczenia

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
1. Obowiązuje przygotowanie do zajęć, sprawdzane w formie ustnej. Ocena aktywności podczas zajęć,
konwersacja – ocena aktywności i przygotowania merytorycznego , sprawdzian pisemny
śródsemetralny(10%).
2. Studenci pracując zespołowo przygotowują podczas zajęć projekt badawczy (w tym ankietę) na temat
„Relacje lekarz-pacjent w teorii i w rzeczywistości” przeprowadzają badanie sondażowe, dokonują
analizy wyników badań, przedstawiają projekt w formie raportu na ocenę (40%)
3. Zaliczenie kolokwium pisemnego (z zagadnień przedstawianych na wykładach oraz z zalecanej
literatury) (50%)
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu tzn.
projektu badawczego, kolokwium i aktywności podczas zajęć (sprawdzianu z wiedzy). Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi
ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

30
0
30
Studia stacjonarne
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Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Ostrowska A. Socjologia medycyny (2009). Podejmowane problemy, kategorie analizy, Wyd. IFiS
PAN, Warszawa
2. Ostrowska A., Skrzypek M. (red.), (2015), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza:
nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
2015, ss. 422
3. Piątkowski W., Titkow A. (red.) (2002), W stronę socjologii zdrowia, Wyd. UMCS, Lublin
4. Piątkowski W. (red.). Zdrowie i choroba w badaniach socjologicznych prowadzonych na
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995-2013. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
2013; ss. 214
5. Uramowska-Żyto, H. (1992), Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych, IFIS
PAN,
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Czapiński J., Panek T. (red.) (2007, 2009, 2011). Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2006,
2010, 2011
2. Raporty CBOS dotyczące opinii na temat zdrowia, choroby, oceny własnego samopoczucia Polaków
3. Wyniki badań prowadzonych przez zespół pod kierunkiem Marii Zielińskiej na temat „Młodzież
akademicka w Polsce i na Ukrainie w czasach nieufności i zagrożeń cywilizacyjnych. Międzykrajowe
badania porównawcze”. W: Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych /
red. nauk. Maria Zielińska, Dorota Szaban .- Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter
Alia
4. Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster (red.), Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane
zagadnienia, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 223.
5. Skrzypek M. (red.) (2013) Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących
biomedycynę. Lublin, Wyd. KUL ss.338
6. Syrek E. (2008), Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje
poznawcze. Wyd. UŚL, Katowice
7. Tobiasz-Adamaczyk B.: (2000), Wybrane elementy socjologii zdrowia. Wyd. UJ, Kraków
8. Zielińska M. (2015) Calos Cagatos - w zdrowym ciele zdrowy duch. przyczynek do refleksji o kondycji
psychofizycznej młodzieży akademickiej // W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie
Środkowej / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel .- Zielona Góra : Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego
9. Zielińska M. (2016) Młodzież akademicka jako przedmiot badań socjologicznych
// W: Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych / red. nauk. Maria
Zielińska, Dorota Szaban .- Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr. hab. Maria Zielińska, prof. UZ
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CHOROBY SKÓRNE I WENERYCZNE
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChSW
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

dr hab. n. med. Aleksandra DańczakPazdrowska

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. n. med. Aleksandra DańczakPr o wa d ząc y: Pazdrowska

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30
VI

Egzamin

3

30

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nauka podstawowych definicji dermatologicznych, nauka wykonywania i interpretacji
badania przedmiotowego oraz oceny zmian skórnych w oparciu o symptomatologię najczęstszych zmian
skórnych. Student nabywa umiejętność postępowania z pacjentami w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym.
Ponadto znajomość chorób przenoszonych drogą płciową. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami
naukowymi w dermatologii. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu
badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii, patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Podstawowe terminy dermatologiczne.
2. Anatomia, histologia i fizjologia skóry.
3. Elementy diagnostyki i terapii dermatologicznej.
4. Choroby infekcyjne i nieinfekcyjne skóry, włosów, paznokci i błon śluzowych.
5. Nowotwory i znamiona skóry.
6. Zmiany skórne związane z chorobami narządów wewnętrznych.
7. Choroby przenoszone drogą płciową.
8. Choroby alergiczne skóry.
9. Choroby tkanki łącznej.
10. Zaburzenia rogowacenia.
11. Chłoniaki skóry.
12. Plamice.
13. Rumienie.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5-osobowych na terenie oddziału dermatologicznego i w poradni dermatologicznej.
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych z bogatym materiałem zdjęciowym.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykłady
ćwiczenia

E.W7

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykłady
ćwiczenia

E.W20

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykłady
ćwiczenia

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykłady
ćwiczenia

efektów
Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób dermatologicznych;

E.W1

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych
chorób skóry dzieci, w tym najczęstszych dermatoz
zakaźnych wieku dziecięcego, genodermatoz i chorób tkanki
łącznej: tocznia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego;
Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
zagrażających życiu chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i
wstrząsu anafilaktycznego oraz obrzęku naczynioruchowego,
Zna jednostki dermatologiczne związane z obecnością
zaburzeń psychicznych (psychodermatozy), ich rokowanie
oraz zasady leczenia;
Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych nowotworów skóry;

E.W3

E.W23

Zna podstawy wczesnej wykrywalności i zasady badań
przesiewowych nowotworów skóry;

E.W24

Zna możliwości współczesnej terapii nowotworów skóry;

E.W25

Zna rolę i metody rehabilitacji w wybranych chorobach skóry;

E.W31

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego w
najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych,
pasożytniczych i grzybicach skóry i przydatków oraz nabytym
niedoborze odporności AIDS;
Zna podstawowe cechy, uwarunkowania środowiskowe i
epidemiologiczne najczęstszych chorób skóry człowieka;

E.W32

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach
przenoszonych drogą płciową;
Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych
genodermatozach;
Zna rodzaje materiałów biologicznych oraz zasady pobierania
materiału do badań w diagnostyce dermatologicznej;

E.W34

E.W33

E.W35

E.W37

Przeprowadza wywiad dermatologiczny z pacjentem
dorosłym;

E.U1

Przeprowadza ukierunkowane badanie dermatologiczne
pacjenta dorosłego;

E.U3

Przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych
dermatoz osób dorosłych i dzieci;

E.U12

Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne w chorobach dermatologicznych;

E.U16

Przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych i
interakcji leków stosowanych u pacjentów z dermatozami i
innymi jednostkami chorobowymi;

E.U17

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
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Proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych
terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec
nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej
dermatoz;
Kwalifikuje pacjenta z dermatozami do leczenia domowego i
szpitalnego;

E.U18

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykłady
ćwiczenia

E.U20

wykłady
ćwiczenia

Proponuje program rehabilitacji w wybranych dermatozach;

E.U23

Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny
odchyleń w kontekście chorób skóry;

E.U24

Asystuje przy przeprowadzaniu testów naskórkowych oraz
interpretuje ich wyniki;

E.U30

Interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów
leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały reklamowe
dotyczące leków dermatologicznych;
Prowadzi dokumentację medyczną pacjenta według specyfiki
oddziału dermatologicznego.

E.U31

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

E.U38

wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia
wykłady
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej.
Egzamin końcowy w formie pisemnej. Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest
warunkiem zdania egzaminu. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu tzn. projektu
badawczego, kolokwium i aktywności podczas zajęć (sprawdzianu z wiedzy). Wyniki średniej arytmetycznej
ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie:
pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)

60
15

Łącznie
Punkty ECTS

75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Jabłońska S, Majewski S. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową. Wyd. Lekarskie
PZWL Warszawa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Juszkiewicz-Borowiec M. Wykwity skórne w diagnostyce dermatologicznej. Wyd. Czelej Lublin
2002.
2. Wąsik F, Baran E, Szepietowski J. Atlas chorób skóry. Wyd. Volumed 1993.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
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CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Chzip
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Anita Olczak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. n. med. Anita Olczak
Pr o wa d ząc y: zespół lekarzy Klinicznego Oddziału Chorób
Zakaźnych

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

Ć wi c ze n i a

30

VII- VIII Egzamin

3

CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu wybranych chorób zakaźnych i pasożytniczych, z uwzględnieniem
epidemiologii oraz diagnostyki i metod profilaktyki. Wypracowanie umiejętności leczenia najczęstszych chorób
zakaźnych i pasożytniczych. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu
badań i interpretacji wyników badań klinicznych w chorobach zakaźnych.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Znajomość mikrobiologii, parazytologii, fizjologii i patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU
1. Historyczne tło chorób zakaźnych
2. Aktualne zagrożenia epidemiologiczne
3. Bioterroryzm
4. Gorączki krwotoczne
5. Zakażenia wirusami Hermes
6. Wirusowe zapalenia wątroby
7. Grypa
8. Zakażenie HIV/AIDS
9. Zakażenia szpitalne.
10. Polityka antybiotykowa a oporność w prewencji zakażeń szpitalnych
11. Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych
12. Profilaktyka poekspozycyjna
13. Posocznica i zakażenia układowe
14. Choroby przenoszone przez kleszcze
15. Inwazje i choroby pasożytnicze
METODY KSZTAŁCENIA
Wykład: metoda podająca, wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia: metoda rozwiązywania problemów klinicznych, przygotowanie sprawozdań z przypadków
klinicznych, dyskusja; realizowane na Oddziale Klinicznym Chorób Zakaźnych w grupach 5-osobowych

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

84

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Opis efektu

S ym b o l
e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

E.W32

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykłady
ćwiczenia

E.U1

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykłady
ćwiczenia

efektów
Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania i postępowania terapeutycznego oraz
profilaktycznego w najczęstszych chorobach
bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach,
w tym zakażeniach pneumokokowych, wirusowym
zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze odporności
AIDS, sepsie i zakażeniach szpitalnych.
Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym

Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie
fizykalne pacjenta dorosłego

E.U3

Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne

E.U16

Planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na
zakażenie przenoszone drogą krwi

E.U26

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA
Egzamin: w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte i otwarte). Uzyskanie 60%
punktów możliwych do zdobycia jest warunkiem zaliczenia wykładów i dopuszczenia Studenta do zajęć na
oddziale (ćwiczenia).
Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach
programu ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające
wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach
nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie

Studia
stacjonarne
(w godz.)
60
15
75
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Punkty ECTS

Studia
stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Dziubek Z. (red.) Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. Lekarskie PZWL 2010.
2. Boroń-Kaczmarska A, Wiercińska-Drapało A. Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. Lekarskie PZWL
2017.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Grzeszczuk A. HIV/AIDS. Wyd. Lekarskie PZWL 2014.
2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
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CHOROBY WEWNĘTRZNE-KARDIOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChwK
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. Maciej Banach

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
dr. n. med. Anna Kasperowicz
Pr o wa d ząc y:
zespół lekarzy Klinicznego Oddziału
Kardiologii

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

4

30
VII

Zaliczenie z oceną

30

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą z zakresu chorób układu sercowonaczyniowego, nabycie umiejętności rozpoznawania objawów chorób układu krążenia. Student poznaje
zasady diagnostyki i interpretacji badań dodatkowych, w tym samodzielnej interpretacji badania
elektrokardiograficznego. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w kardiologii.
Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz
integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady
1. Regulamin. Diagnostyka kardiologiczna, podstawy zapisu elektrokardiograficznego.
2. Zaburzenia rytmu, przyczyny, rozpoznawanie i leczenie.
3. Patofizjologia i prewencja miażdżycy, dyslipidemie.
4. Wady serca wrodzone i nabyte.
5. Choroba niedokrwienna serca, zawał serca.
6. Choroba zakrzepowo-zatorowa, nadciśnienie płucne.
7. Niewydolność serca.
8. Stany nagłe w kardiologii.
9. Nadciśnienie tętnicze.
10. Choroby mięśnia sercowego (IZW), zaliczenie wykładów.
Ćwiczenia
1. Zaburzenia rytmu serca – elektroterapia.
2. Choroba niedokrwienna, zawał serca.
3. Niewydolność serca.
4. Choroby naczyń obwodowych. Kwalifikacja pacjentów kardiologicznych do zabiegu.
5. Wady serca. Zaliczenie zajęć klinicznych.
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METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład: metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia w grupach 5 osób prowadzone w oddziale kardiologii oraz w poradni kardiologicznej. W
praktycznym nauczaniu nacisk kładziony jest na nabycie umiejętności diagnostyki i prewencji pierwotnej i
wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Podczas ćwiczeń student doskonali umiejętności badania
podmiotowego i przedmiotowego, ustalanie rozpoznania wstępnego, propozycje badań laboratoryjnych i
pracownianych, ich interpretacja, rozpoznanie różnicowe, rozpoznanie ostateczne, propozycja postępowania
leczniczego u chorych hospitalizowanych stosownie do tematyki seminariów. Udział studentów w obchodach
lekarskich. Przedstawienie przypadku przez studenta przed grupą studencką i nauczycielem akademickim.
Samodzielne opracowanie historii choroby, pod kontrolą nauczyciela akademickiego. Umiejętność
samodzielnego wykonania i interpretacja badania EKG.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma zajęć

sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja

wykłady
ćwiczenia

S ym b o l e
efektów

zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób

E.W1

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania i postępowania terapeutycznego w
odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych
występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań: wad
serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia,
osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca,
niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania i postępowania terapeutycznego w
odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych
występujących u osób dorosłych oraz ich
powikłań:chorób układu krążenia, w tym: choroby
niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia,
mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i
przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych,
nadciśnienia tętniczego: pierwotnego i wtórnego,
nadciśnienia płucnego
planuje konsultacje specjalistyczne

E.W3

E.W7

sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja

wykłady
ćwiczenia

E.U32

wykłady
ćwiczenia

prowadzi dokumentację medyczną pacjenta

E.U38

sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe
i praktyczne,
dyskusja

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
1. Wykłady
Warunkiem zaliczenia wykładów jest co najmniej 80% obecność oraz pozytywna ocena z końcowego testu
zaliczeniowego, który odbędzie się na ostatnim wykładzie. Nie przewiduje się możliwości odrabiania wykładów.
Usprawiedliwieniem nieobecności na wykładzie jest zaświadczenie lekarskie lub ważny wypadek losowy
(potwierdzony wiarygodnym dokumentem zaakceptowanym przez prowadzącego zajęcia).
Zaliczenie wykładów odbędzie się na podstawie końcowego testu jednokrotnego wyboru, składającego się z
20 pytań testowych zgodnych z tematyką wykładów obowiązujących na IV roku studiów.
Warunkiem przystąpienia do testu końcowego jest co najmniej 80% obecność na wykładach.
Ocena z wykładu w oparciu o wynik testu końcowego:
Ocena:
Liczba punktów:
5,0

20 – 19
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4,5

18 – 17

4,0

16 – 15

3,5

14 – 13

3,0

12 – 11

2,0
10 i mniej
Ocena niedostateczna musi być poprawiona przed rozpoczęciem zajęć klinicznych.
Zabrania się korzystania z dodatkowych materiałów podczas zaliczenia. Próby korzystania z niedozwolonych
materiałów podczas zaliczania testu (np. korzystanie z materiałów, książek, komunikacja z innymi studentami,
używanie telefonu komórkowego, itp.) skutkować będzie oceną niedostateczną, bez względu na liczbę
uzyskanych punktów.
2. Zajęcia kliniczne
Warunkiem przystąpienia do zajęć klinicznych jest zaliczenie testu końcowego wykładów.
Zajęcia kliniczne odbywać się będą w blokach tygodniowych od godziny 8.00 w wymiarze 6 godzin lekcyjnych
dziennie. W skład zajęć klinicznych wchodzą seminaria i ćwiczenia praktyczne na Oddziale Kardiologii Szpitala
Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26.
Warunki zaliczenia zajęć klinicznych:
1. 100% obecność na zajęciach,
2. test kończący blok ćwiczeniowy,
3. interpretacja ustna 4 przykładów ekg.
W szczególnych sytuacjach (chorobą potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub ważny wypadek losowy
potwierdzony wiarygodnym dokumentem), dopuszcza się maksymalnie 2 dniową nieobecność studenta na
zajęciach klinicznych. W takim przypadku student zalicza ustnie materiał z danego dnia u prowadzącego
zajęcia po uprzednim ustaleniu terminu.
Ocena z zajęć klinicznych w oparciu o wynik testu końcowego:
Ocena:
Liczba punktów:
5,0

10 – 9

4,5

8

4,0

7

3,5

6

3,0

5

2,0
4 i mniej
Uwaga: Nierozpoznanie zawału w analizowanych ekg jest równoznaczne z oceną niedostateczną z
zajęć klinicznych.
Zabrania się korzystania z dodatkowych materiałów podczas zaliczenia. Próby korzystania z niedozwolonych
materiałów podczas zaliczania testu (np. korzystanie z materiałów, książek, komunikacja z innymi studentami,
używanie telefonu komórkowego, itp.) skutkować będzie oceną niedostateczną, bez względu na liczbę
uzyskanych punktów.
W przypadku oceny niedostatecznej student ma 14 dni od zakończenia zajęć klinicznych na poprawę oceny.
3. Ocena końcowa z przedmiotu
Ocena końcowa z przedmiotu Kardiologia jest średnią arytmetyczna z zaliczenia wykładów i zajęć klinicznych.
Ocena z zajęć klinicznych w oparciu o wynik testu końcowego:
Ocena końcowa:
Średnia arytmetyczna
z wykładu i zajęć
klinicznych
5,0

≥ 4,75

4,5

≥ 4,25

4,0

≥ 3,75

3,5

≥ 3,25

3,0

≥ 3,00

2,0

< 3,00
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W sprawach spornych dotyczących zaliczeń, studentowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika
Katedry
i Dziekana Wydziału. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatruje indywidualnie Kierownik
Katedry lub odpowiednio zastosowanie mają wewnętrzne akty prawne.
Studenci zobowiązani są podczas realizacji procesu dydaktycznego do:
• należytego traktowania pacjentów zgodnego z etyką lekarską,
• przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych.
Na ćwiczeniach klinicznych zabrania się wnoszenia okryć wierzchnich, dużych toreb i plecaków oraz
korzystania z telefonów komórkowych.
W trakcie odbywania ćwiczeń obowiązuje fartuch oraz obuwie ochronne.
Bezwzględnie zabrania się rejestrowania przebiegu zajęć klinicznych (w szczególności np. nagrywanie lub
robienie zdjęć pacjentom) za pomocą urządzeń elektronicznych pod rygorem braku możliwości uzyskania
zaliczenia z przedmiotu oraz podjęciem odpowiednich kroków prawnych.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu,
wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

60

40

100
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Szczeklik A (red.) Choroby Wewnętrzne. Wyd. Medycyna Praktyczna Kraków 2011, 2017
2. Hampton JR. „EKG. To proste” Esevier Urban&Partner 2014
3. Bieżące i aktualne wytyczne i materiały dostępne na stronie internetowej http://www.ptkardio.pl/
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego / pod red. Witolda
Rużyłło [et al.]. - Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2007. - ISBN 978-83-7430-128-2Herold
G. (red.) Medycyna wewnętrzna. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2007
2. Kokot F (red.) Choroby wewnętrzne; podręcznik akademicki. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa
2004, tom 1-2 (wydanie VIII - dodruk 2006)
3. J.R. Hampton, 150 problemów EKG , wyd. II polskie, 2014
4. J.R. Hampton, EKG. To proste, 2009
5. Postępowanie w chorobach układu sercowo-naczyniowego : wybrane wytyczne i stanowiska /
[red. meryt. Wiktoria Leśniak, Piotr Lorens]. - Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2012. - ISBN
978-83-7430-324-8
6. Wybrane metody diagnostyczne wykorzystywanie w elektroterapii serca / Kazimierz Pęczalski.
- Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2010. - ISBN 978-83-60434-71-0
7. Kardiologia. [Cz. 1, Z elementami angiologii] / pod red. Piotra Pruszczyka, Tomasza
Hryniewieckiego, Jarosława Drożdża ; [aut. Waldemar Banasiak et al.]. - Warszawa : Medical
Tribune Polska, [2009]. - ISBN 978-83-60135-61-7 (Wielka Interna) ; ISBN 978-83-60135-68-6
(Kardiologia cz. 1)
8. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki
medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWALI: prof. dr hab. Maciej Banach, dr n. med. Anna Kasperowicz
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CHOROBY WEWNĘTRZNE-REUMATOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChH
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Barbara Dominik

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
Pr o wa d ząc y: dr hab. n. med. Maria Maślińska
dr n. med. Barbara Dominik

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d y
Ć wi c ze n i a

3

15
VII

Zaliczenie z oceną

30

CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie wiedzy z zakresu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej wiedzy z zakresu chorób
reumatycznych, patogenezy i epidemiologii. Zapoznanie zasad diagnostyki i interpretacji badań dodatkowych
w reumatologii z uwzględnieniem symptomatologii i diagnostyki powikłań narządowych. Wypracowanie
umiejętności rozpoznawania objawów chorób reumatycznych i możliwości farmakoterapii. Nabycie przez
studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań i interpretacji wyników badań
klinicznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii i patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU
1. Wprowadzenie do przedmiotu; podział chorób reumatycznych.
2. Objawy podmiotowe i przedmiotowe w chorobach reumatycznych.
3. Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej obrazowej w reumatologii.
4. Choroby układowe tkanki łącznej.
5. Zapalenie stawów z zajęciem stawów kręgosłupa.
6. Choroba zwyrodnieniowa stawów.
7. Infekcyjne zapalenia stawów.
8. Choroby związane z obecnością kryształów.
9. Choroby metaboliczne kości.
10. Reumatyzm tkanek miękkich.
11. Zaburzenia nerwowo-naczyniowe.
12. Choroby tkanki łącznej uwarunkowane genetycznie.
13. Nowotwory tkanek miękkich i kości.
14. Inne choroby układu ruchu.
15. Kinezyterapia w chorobach układu ruchu.
METODY KSZTAŁCENIA
Wykład: metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia: metoda rozwiązywania problemów klinicznych, przygotowanie sprawozdań z przypadków
klinicznych, dyskusja; realizowane na oddziale klinicznym i poradni reumatologicznej w grupach 5-osobowych
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych
chorób

E.W1

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych
występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań:
g) chorób reumatycznych, w tym: chorób układowych tkanki łącznej,
układowych zapaleń naczyń, zapaleń stawów z zajęciem kręgosłupa,
chorób metabolicznych kości, w szczególności osteoporozy i choroby
zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej,
Zna rolę i metody stosowane w rehabilitacji medycznej

E.W7

E.W31

Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym

E.U1

Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta
dorosłego;

E.U3

Przeprowadza diagnostykę
dorosłych i dzieci

różnicową

najczęstszych

chorób

osób

E.U12

Ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta

E.U13

Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U16

Proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych
oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań
do terapii standardowej

E.U18

Proponuje program rehabilitacji w najczęstszych chorobach

E.U23

Wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:
a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia
tętniczego,
b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora,
pulsoksymetrię,

E.U29

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi

wykłady
ćwiczenia

bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia

wykłady
ćwiczenia
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c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i
zastępczą,
d) wprowadzenie rurki ustno-gardłowej,
e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył
obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi,
pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,
f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,
g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn,
zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,
h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją,
kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,
i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;
Asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów
lekarskich:
a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,
b) drenażu jamy opłucnowej,
c) nakłuciu worka osierdziowego,
d) nakłuciu jamy otrzewnowej,
e) nakłuciu lędźwiowym,
f) biopsji cienkoigłowej,
g) testach naskórkowych,
h) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych
oraz interpretuje ich wyniki;
Planuje konsultacje specjalistyczne

Prowadzi dokumentację medyczną pacjenta

test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi

E.U30

bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi

wykłady
ćwiczenia

E.U32

bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi

wykłady
ćwiczenia

E.U38

wykłady
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA
Zaliczenie wykładów: w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte i otwarte). Uzyskanie
60% punktów możliwych do zdobycia jest warunkiem zaliczenia wykładów i warunkiem dopuszczenia
Studenta do zajęć na oddziale (ćwiczenia).
Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach
programu ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające
wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach
nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie:
pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

Studia stacjonarne
(w godz.)
45
30

75
Studia stacjonarne
2
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Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Szczeklik A (red. prowadzący Piotr Gajewski) Interna Szczeklika. Wyd. Medycyna Praktyczna Kraków
2011, 2017
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Wisłowska M, Księżopolska-Orłowska K, Żuk B. Anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki
reumatologicznej. Wyd. Lekarskie PZWL 2013
2. Zimmermann-Górska I. Postępy reumatologii klinicznej. Wyd. Lekarskie PZWL 2014.
3. Zimmermann-Górska I. Terapia w chorobach reumatycznych. Wyd. Lekarskie PZWL 2014.
4. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr n. med. Barbara Dominik
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CHOROBY WEWNĘTRZNE-HEMATOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChH
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus
Pr o wa d ząc y: dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr n. med. Miroslaw Franków

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

5

Seminarium

10

Ć wi c ze n i a

15

VII

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

2

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą z zakresu chorób układu
krwiotwórczego, nabycie umiejętności rozpoznawania objawów chorób hematologicznych. Student poznaje
zasady diagnostyki i interpretacji badań dodatkowych, uczestniczy w badaniach inwazyjnych i procesie
planowania leczenia cytostatykami. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w
hematologii. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań
klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:















Hematopoeza.
Niedokrwistości.
Limfadenopatia.
Hipersplenizm.
Ostre i przewlekłe białaczki.
Zespoły mielodysplastyczne.
Szpiczak mnogi.
Chłoniaki nieziarnicze
Ziarnica złośliwa
Zaburzenia hemostazy.
Zespół lizy guza.
Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe.
Wstrząs septyczny.
Pancytopenia.
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METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład: metoda podająca, wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia w grupach 5 osób prowadzone w oddziale hematologii oraz w poradni hematologicznej. W
praktycznym nauczaniu nacisk kładziony jest na nabycie umiejętności wczesnego wykrywania i planowania
diagnostyki chorób układu krwiotwórczego. Podczas ćwiczeń student doskonali umiejętności badania
podmiotowego i przedmiotowego, ustalanie rozpoznania wstępnego, propozycje badań laboratoryjnych i
pracownianych, ich interpretacja, rozpoznanie różnicowe, rozpoznanie ostateczne, propozycja postępowania
leczniczego u chorych hospitalizowanych stosownie do tematyki seminariów. Udział studentów w obchodach
lekarskich. Przedstawienie przypadku przez studenta przed grupą studencką i nauczycielem akademickim.
Samodzielne opracowanie historii choroby, pod kontrolą nauczyciela akademickiego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

efektów
zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób;

E.W1

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykład
ćwiczenia

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania
terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób
wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich
powikłań: niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów
niewydolności szpiku
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania
terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób
wewnętrznych
występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań:
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;

E.W3

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykład
ćwiczenia

EW7

wykład
ćwiczenia

przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne
pacjenta dorosłego;

E.U.3

przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych
chorób osób dorosłych i dzieci;

E.U12

ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

E.U13

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne;

E.U16

proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych
terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii
standardowej;

E.U18

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

E.U1

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
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wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w
tym:
a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna,
nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,
b) b) monitorowanie parametrów życiowych przy
pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,
c) wprowadzenie rurki ustno-gardłowej,
d) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne,
kaniulację żył obwodowych, pobieranie
obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi,
pobieranie krwi tętniczej, pobieranie
arterializowanej krwi włośniczkowej,
e) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,
nakłucie jamy opłucnowej,
f) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i
mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, enemę,
g) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy
wraz z interpretacją,
h) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy
we krwi;
asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i
zabiegów lekarskich:
a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,
b) drenażu jamy opłucnowej,
c) nakłuciu jamy otrzewnowej,
d) nakłuciu lędźwiowym,
e) biopsji cienkoigłowej,
f) badanie szpiku: bioptat i aspirat,
g) punkcja lędźwiowa z podaniem dokanałowym
cytostatyków,
h) samodzielne wybarwienie preparatów krwi –
szkiełka i ocena pod mikroskopem
planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U29

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykład
ćwiczenia

E.U30

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykład
ćwiczenia

E.U32

wykład
ćwiczenia

prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

E.U38

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie wykładów: w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte i otwarte). Uzyskanie
60% punktów możliwych do zdobycia jest warunkiem zaliczenia wykładów i dopuszczenia Studenta do zajęć
na oddziale (ćwiczenia).
Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach
programu ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające
wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach
nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie:
pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
20
50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Gajewski, P. et al: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2017.
2. Choroby układu krwiotwórczego. red. Andrzej Hellmann, Medycyna Praktyczna, 2017
3. Dmoszyńska, A. et al. Wielka Interna: T. 10 Hematologia. Medical Tribune Polska, 2011
4. Jędrzejczak, W. W, Robak, T., Podolak-Dawidziak, M. Praktyka Hematologiczna. Praca
zbiorowa.Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015. Wyd. 1
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Herold G (red.) Medycyna wewnętrzna. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2007
2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus
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CHOROBY WEWNĘTRZNE - NEFROLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChN
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Marcin Zaniew

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk
dr hab. m. med. Maciej Głyda, prof. UZ
dr n. med. Marcin Zaniew
lek. med. Ireneusz Habura
lek. med. Monika Łukomska
Pr o wa d ząc y: lek. med. Sylwia Sobotkiewicz-Cyran
lek. med. Aleksandra Iwan-Czupryńska
lek. med. Ewa Szewczyk
lek. med. Małgorzata Ostrowska
lek. med. Katarzyna Fiedorowicz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a
W yk ł a d

2

15
VII

Zaliczenie z oceną

15

CEL PRZEDMIOTU:
Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze współczesną wiedzą z zakresu chorób układu
moczowego. Obejmuje ono:
– znajomość objawów chorób nerek i nabycie umiejętności ich rozpoznawania
– poznanie zasad diagnostyki i interpretacji badań dodatkowych, w tym samodzielnego planowania
procesu diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów z chorobami nefrologicznymi
– znajomość profilaktyki chorób nerek
– poznanie metod leczenia nerkozastępczego oraz zasad kwalifikacji
– zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w nefrologii.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii, genetyki oraz farmakologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Objawy i zespoły objawów w chorobach nerek.
2. Podstawy diagnostyki nefrologicznej. Diagnostyka białkomoczu, krwinkomoczu.
3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.
4. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej.
5. Pierwotne i wtórne glomerulopatie.
6. Ostre uszkodzenie nerek.
7. Kamica układu moczowego oraz nefrokalcynoza.
8. Zakażenia układu moczowego.
9. Cukrzycowa choroba nerek.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nefropatie cewkowo-śródmiąższowe.
Przewlekła choroba nerek.
Genetycznie uwarunkowane choroby nerek.
Nerkopochodne nadciśnienie tętnicze.
Leczenie nerkozastępcze. Transplantacja nerek.
Farmakoterapia w nefrologii.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5 osób prowadzone w Klinicznym Oddziale Nefrologii oraz Stacji Dializ i przyszpitalnej
poradni nefrologicznej. Podczas ćwiczeń student doskonali umiejętności badania podmiotowego i
przedmiotowego, ustalanie rozpoznania wstępnego, propozycje badań laboratoryjnych i pracownianych, ich
interpretację, rozpoznanie różnicowe, rozpoznanie ostateczne. Student proponuje postępowanie lecznicze u
chorych. Studenci biorą udział w obchodach lekarskich. W trakcie zajęć student przedstawia przypadek
pacjenta z chorobą nerek oraz pod kontrolą nauczyciela akademickiego opracowuje historię choroby.
Zajęcia obejmują także wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

E.W7

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne, dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W7

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne, dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.U12

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne, dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne, dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne, dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
przedstawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku ostrego
uszkodzenia nerek, przewlekłej choroby nerek, zakażenia
układu moczowego, kamicy nerkowej, torbieli nerek, zespołu
nerczycowego i nefropatii cukrzycowej
przedstawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku zaburzeń
kwasowo-zasadowych i elektrolitowych, odwodnienia i
obrzęków
proponuje diagnostykę różnicową w przypadku leukocyturii,
erytrocyturii, białkomoczu i obrzęków
proponuje postępowanie terapeutyczne w przypadku
odwodnienia, przewodnienia, hiperkaliemii

E.U16

interpretuje wyniki badań laboratoryjnych u chorych z
przewlekłą choroba nerek

E.U24

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego
zajęcia. Do zaliczenia wymagane jest zdanie kolokwium końcowego (sprawdzian testowy z tematyki wykładów
i ćwiczeń). Dla zaliczenia testu ustalono granicę 65% poprawnych odpowiedzi. W przypadku nie zaliczenia
kolokwium końcowego student zobowiązany jest do ponownego przystąpienia do zaliczenia
testowego/ustnego po uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

30
20
50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Myśliwiec M (red.) Nefrologia. Wyd. 2. Medical Tribune Polska, 2017.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Kokot F (red.) Choroby wewnętrzne. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2004, tom 1-2 (wydanie
VIII - dodruk 2006).
2. Szczeklik A (red.) Choroby Wewnętrzne. Wyd. Medycyna Praktyczna Kraków 2005.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Marcin Zaniew
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CHOROBY WEWNĘTRZNE-GASTROENTEROLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChG
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. n. med. Wojciech Błogowski
prof. dr hab. n. med. Wojciech Błogowski
zespół lekarzy Klinicznego Oddziału Chorób
Wewnętrznych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

15

W yk ł a d

15

2
VII-VIII Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie mechanizmów patofizjologicznych i symptomatologii chorób narządów Celem
jest uzyskanie wiedzy przez studenta na temat: definicji chorobowości, etiologii, patogenezy, objawów
klinicznych, badań dodatkowych, rozpoznania różnicowego, rozpoznania ostatecznego, leczenia, rokowania
oraz przebiegu chorób układu trawienia, powtórzenie wiedzy na temat anatomii patologicznej oraz
patofizjologii chorób układu trawienia, zapoznanie studentów z profilaktyką chorób układu trawienia, a w
szczególności zapobieganiu i wczesnym wykrywania raka jelita grubego, a także doskonalenie ogólnej
diagnostyki chorób układu trawienia, zapoznanie studenta z badaniami diagnostycznymi I leczniczymi przy
użyciu endoskopów oraz aparatury USG. Student samodzielnie posiądzie umiejętność nakłuwania jamy
otrzewnej w przypadku wodobrzusza oraz wykona badanie USG jamy brzusznej. Zapoznanie studenta z
najnowszymi osiągnięciami naukowymi w gastroenterologii. Nabycie przez studenta podstawowych
umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych
z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady
1. Symptomatologia chorób nowotworowych przewodu pokarmowego.
2. Choroba refluksowa przełyku, przełyk Barreta i rak przełyku.
3. Nowotwory żołądka i dwunastnicy.
4. Nowotwory jelita grubego.
5. Nowotwory wątroby i dróg żółciowych
6. Nowotwory trzustki.
7. Badania diagnostyczne w chorobach onkologicznych przewodu pokarmowego.
8. Badania laboratoryjne i biochemiczne w diagnostyce nowotworów układu pokarmowego.
9. Metody obrazowe w diagnostyce chorób nowotworowych układu trawienia.
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Ćwiczenia:
1. Symptomatologia chorób przewodu pokarmowego.
2. Choroby żołądka i dwunastnicy – inne niż nowotwory.
3. pH-metria i manometria przełyku.
4. Choroby jelita cienkiego.
5. Choroby jelita grubego – inne niż nowotwory.
6. Choroby czynnościowe przewodu pokarmowego.
7. Choroby wątroby i dróg żółciowych – inne niż nowotwory.
8. Ostre i przewlekłe zapalenie trzustki.
9. Krwawienia z przewodu pokarmowego.
10. Badania diagnostyczne w gastroenterologii.
11. Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu trawienia.
12. Badania laboratoryjne i biochemiczne w diagnostyce chorób układu pokarmowego.
13. Leczenie żywieniowe.
14. Stany nagłe w gastroenterologii.
15. Choroby zapalne przewodu pokarmowego.
16. Biegunki.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5 osób prowadzone w oddziale chorób wewnętrznych i gastroenterologii oraz w poradni
gastroenterologicznej i pracowniach endoskopowych poprzez bezpośrednią pracę z pacjentem. Student
poznaje zasady przygotowania pacjenta do badań endoskopowych. Podczas ćwiczeń student doskonali
umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego, ustalanie rozpoznania wstępnego, propozycje badań
laboratoryjnych i pracownianych, ich interpretacja, rozpoznanie różnicowe, rozpoznanie ostateczne,
propozycja postępowania leczniczego u chorych hospitalizowanych stosownie do tematyki seminariów. Udział
studentów w obchodach lekarskich. Przedstawienie przypadku przez studenta przed grupą studencką i
nauczycielem akademickim. Samodzielne opracowanie historii choroby, pod kontrolą nauczyciela
akademickiego. Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnych,
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W7

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.U32

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
E.W1
zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u
osób dorosłych oraz ich powikłań: ostrych i przewlekłych
bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z
przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej,
nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i
chorób wątroby oraz innych chorób nabytych i wad
wrodzonych przewodu pokarmowego
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u
osób dorosłych oraz ich powikłań, w tym chorób układu
pokarmowego: jamy ustnej, przełyku, żołądka i
dwunastnicy, jelit, trzustki, wątroby, dróg żółciowych i
pęcherzyka żółciowego

E.W3

planuje konsultacje specjalistyczne

E.U38
prowadzi dokumentację medyczną pacjenta

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

103

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminarium weryfikowane jest w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego
zajęcia. Zaliczenie odbytych ćwiczeń na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa oraz oceny
umiejętności praktycznych w formie ustnej przez prowadzącego zajęcia, dopuszczalna 1 nieobecność
usprawiedliwioną, odrobienie opuszczonych zajęć z inną grupą studencką.
Zaliczenie końcowe w formie testowej, test jednokrotnego wyboru - do zaliczenia niezbędne udzielenie 60%
prawidłowych odpowiedzi. W przypadku oceny niedostatecznej z testu końcowego należy przystąpić do
zaliczenia w terminie i trybie uzgodnionym z odpowiedzialnym za zajęcia, do końca roku akademickiego.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie:
pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
20
50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Szczeklik A. (red.) Choroby Wewnętrzne. Wyd. Medycyna Praktyczna Kraków 2005.
Kokot F. (red.) Choroby wewnętrzne; podręcznik akademicki. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa
2004, tom 1-2 (wydanie VIII - dodruk 2006).

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Herold G. (red.) Medycyna wewnętrzna. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2007.
2. Dąbrowski A.(red.) Gastroeterologia cz. 1 i 2. Medical Tribune Polska, Warszawa, 2011.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki
medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. n. med. Wojciech Błogowski

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

104

CHOROBY WEWNĘTRZNE-ENDOKRYNOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChE
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Mariusz Witczak
dr n. med. Mariusz Witczak
zespół lekarzy klinicznego Oddziału Chorób
Wewnętrznych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

15

W yk ł a d

15

2
VII-VIII Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie etiopatogenezy, symptomatologii, metod diagnostyki, leczenia i profilaktyki
chorób układu wydzielania wewnętrznego.
Szczególny nacisk kładziony jest na zdobycie umiejętności:
- przeprowadzenia oraz interpretacji badania podmiotowego i przedmiotowego pacjentów z chorobami
układu wydzielania wewnętrznego,
- doboru badań laboratoryjnych i obrazowych w diagnostyce poszczególnych chorób układu
wydzielania wewnętrznego oraz dokonania prawidłowej interpretacji wyników badań dodatkowych,
- przeprowadzenia diagnostyki różnicowej,
- postawienia rozpoznania choroby w oparciu o wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego
pacjenta oraz wyniki badań dodatkowych,
- zaplanowania postępowania terapeutycznego w chorobach układu wydzielania wewnętrznego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii i patofizjologii narządów wydzielania wewnętrznego oraz propedeutyki interny.
Umiejętność przeprowadzania wywiadu lekarskiego i wykonywania badania przedmiotowego pacjenta.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Podstawy endokrynologii (mechanizm działania hormonów, regulacja wydzielania hormonów,
sprzężenia zwrotne w układzie dokrewnym)
2. Choroby podwzgórza i przysadki
3. Choroby tarczycy
4. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej i choroby przytarczyc
5. Choroby kory i rdzenia nadnerczy
6. Nadciśnienie tętnicze uwarunkowane hormonalnie
7. Choroby metaboliczne kości (osteoporoza, osteomalacja)
8. Nowotwory neuroendokrynne
9. Autoimmunologiczne zespoły niedoczynności wielogruczołowej
10. Cukrzyca
11. Zaburzenia odżywiania (otyłość, jadłowstręt psychiczny)
12. Zaburzenia determinacji i różnicowania płci
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego
Zaburzenia czynności gonad
Zaburzenia endokrynne a ciąża
Menopauza
Stany nagłe w endokrynologii
Badania laboratoryjne i obrazowe w diagnostyce chorób układu wydzielania wewnętrznego

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia w grupach 5 osób prowadzone w Oddziale Chorób Wewnętrznych poprzez bezpośrednią pracę z
pacjentem. Podczas ćwiczeń student doskonali umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego
pacjenta, ustalania rozpoznania wstępnego, właściwego doboru oraz interpretacji badań laboratoryjnych i
obrazowych, diagnostyki różnicowej, stawiania rozpoznania ostatecznego oraz planowania postępowania
leczniczego zgodnie z tematyką seminariów. Udział studentów w obchodach lekarskich. Prezentacja
przypadku pacjenta przez studenta przed grupą studencką i nauczycielem akademickim. Dyskusja.
Samodzielne opracowanie historii choroby pod kontrolą nauczyciela akademickiego.
PBL (problem based learning).
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób

E.W1

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym chorób:
podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia
nadnerczy, jajników i jąder, a także guzów neuroendokrynnych,
zespołów wielogruczołowych, różnych typów cukrzycy i zespołu
metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii
zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych nowotworów endokrynnych (rak tarczycy)

E.W7

E.W23

zna podstawy wczesnej wykrywalności nowotworów i zasady
badań przesiewowych w onkologii endokrynologicznej

E.W24

zna możliwości współczesnej terapii nowotworów (z
uwzględnieniem terapii wielomodalnej), perspektywy terapii
komórkowych i genowych oraz ich niepożądane skutki
zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w
diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do
badań
zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki
laboratoryjnej

E.W25

zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w
stanach nagłych

E.W39

E.W37

E.W38

przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym

E.U1

przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta
dorosłego

E.U3

ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

E.U7

przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób
osób dorosłych i dzieci

E.U12

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta

E.U13

rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia

E.U14

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne

E.U16

przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych
poszczególnych leków oraz interakcji między nimi

E.U17

proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych
terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec
nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;
kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego

E.U18

definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan
funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają postępowanie
zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi
dokonuje oceny funkcjonalnej pacjenta niepełnosprawnego

E.U21

interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny
odchyleń

E.U24

wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:
a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar
ciśnienia tętniczego,
asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i
zabiegów lekarskich: biopsji cienkoigłowej, oraz interpretuje ich
wyniki;
interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów
leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały reklamowe
dotyczące leków;
planuje konsultacje specjalistyczne

E.U29

prowadzi dokumentację medyczną pacjenta

E.U38

E.U20

E.U22

E.U30

E.U31

E.U32

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminarium weryfikowane jest w formie ustnej lub pisemnej przez
prowadzącego zajęcia. Zaliczenie odbytych ćwiczeń na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa oraz
oceny umiejętności praktycznych w formie ustnej przez prowadzącego zajęcia, dopuszczalna 1 nieobecność
usprawiedliwioną, odrobienie opuszczonych zajęć z inną grupą studencką. Zaliczenie końcowe w formie
testowej, test jednokrotnego wyboru - do zaliczenia niezbędne udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi. W
przypadku oceny niedostatecznej z testu końcowego należy przystąpić do zaliczenia w terminie i trybie
uzgodnionym z odpowiedzialnym za zajęcia, do końca roku akademickiego.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
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Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)

20

Łącznie

50

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Szczeklik A. (red.) Interna Szczeklika - Podręcznik chorób wewnętrznych 2017, Wyd. Medycyna
Praktyczna, Kraków 2017
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Zgliczyński W. (red.) Endokrynologia cz.I i cz. II – w ramach podręcznika Wielka Interna (red. Antczak,
Myśliwiec, Pruszczyk), Wyd. Medical Tribune Polska, Warszawa 2011
2. Milewicz A. (red.) Endokrynologia kliniczna tom I i tom II, Wyd. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne,
Wrocław 2012
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Mariusz Witczak
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CHOROBY WEWNĘTRZNE-DIABETOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChD
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Iwona Towpik
dr n. med. Iwona Towpik
lek. med. Justyna Pietrasz-Adamczak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

2

15
VII

Zaliczenie z oceną

15

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studenta z aktualną wiedzą dot. epidemiologii i etiopatogenezy cukrzycy, leczenia cukrzycy typu
1 i cukrzycy typu 2 oraz najnowszymi osiągnięciami naukowymi w diabetologii. Kształtowanie umiejętności
diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy Rozwijanie umiejętności
edukacji pacjenta i jego rodziny oraz wdrażania zasad prewencji cukrzycy.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU
Wykłady
1. Epidemiologia cukrzycy
2. Etiopatogeneza cukrzycy i jej powikłań
3. Rozpoznawanie i klasyfikacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej
4. Objawy kliniczne hiperglikemii
5. Objawy i konsekwencje hipoglikemii w obrazie klinicznym cukrzycy
6. Ostre powikłania cukrzycy: cukrzycowa kwasica ketonowa, zespół hiperglikemiczno- hipermolalny,
kwasica mleczanowa, stany hipoglikemii
7. Elementy leczenia cukrzycy (leczenie behawioralne: dieta, aktywność fizyczna, leczenie
farmakologiczne, samokontrola)
8. Kryteria wyrównania metabolicznego cukrzycy
9. Leczenie cukrzycy typu 2
10. Leczenie cukrzycy typu 1
11. Zapobieganie, diagnostyka i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy: retinopatii, nefropatii i neuropatii
cukrzycowej
12. Zapobieganie, diagnostyka i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy: chorób układu sercowonaczyniowego, zespołu stopy cukrzycowej
13. Nowe technologie w monitorowaniu i leczeniu cukrzycy; systemy ciągłego monitorowania glikemii,
osobiste pompy insulinowe
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Ćwiczenia
1. Badanie podmiotowe z ukierunkowaniem na elementy charakterystyczne dla cukrzycy
2. Trudności diagnostyczne przy rozpoznaniu cukrzycy u osoby dorosłej (typologia cukrzycy)
3. Badanie przedmiotowe z uwzględnieniem oceny przewlekłych powikłań cukrzycy, powikłań insulinoterapii
4. Leczenie ostrych powikłań cukrzycy – zajęcia praktyczne w oparciu o przypadki kliniczne
5. Decyzje terapeutyczne u chorych na cukrzycę z uwzględnieniem celów leczenia oraz interpretacją
wyników badań dodatkowych
6. Preparaty insuliny, glukagon, wstrzykiwacze do insuliny, pompy insulinowe; glukometry, systemy ciągłego
monitorowania glikemii-demonstracja i ćwiczenia praktyczne
7. Ustalanie schematu leczenia insuliną oraz modyfikacja dawek insuliny
8. Specyficzne problemy kliniczne u chorych na cukrzycę: problem zespołu stopy cukrzycowej i innych
przewlekłych powikłań
9. Opieka nad kobietą ciężarną z cukrzycą
10. Rola edukacji w leczeniu osoby z cukrzycą, praktyczne zastosowanie różnych technik i modeli nauczania
pacjentów
METODY KSZTAŁCENIA
Wykład: metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia: metoda rozwiązywania problemów klinicznych, przygotowanie sprawozdań z przypadków
klinicznych, dyskusja; realizowane w grupach 5-osobowych na oddziale wewnętrznym i w poradni
diabetologicznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykład
ćwiczenia

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykład
ćwiczenia

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium

wykład
ćwiczenia

efektów
Zna uwarunkowania środowiskowe i
epidemiologiczne najczęstszych chorób;

E.W1

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania i postępowania terapeutycznego
najczęstszych chorób wewnętrznych występujących
u osób dorosłych:
- choroby układu wydzielania wewnętrznego w tym:
cukrzyca i zespół metaboliczny: cukrzyca typu 1,
cukrzyca typu 2, ostre i przewlekłe powikłania
cukrzycy, hipoglikemia, otyłość, dyslipidemie;
Zna i rozumie pojęcie kalectwa, inwalidztwa i
niepełnosprawności;

E.W7

E.W30

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady
diagnozowania i postępowania terapeutycznego w
najczęstszych chorobach dziedzicznych;

E.W35

Zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki
laboratoryjnej; (w zakresie cukrzycy)

E.W38

Wymienia wskazania do wdrożenia terapii
monitorowanej;

E.W40

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
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Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem
dorosłym;

E.U1

Przeprowadza diagnostykę różnicową
najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci;

E.U12

Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia

E.U14

Planuje postępowanie diagnostyczne,
terapeutyczne i profilaktyczne

E.U16

Przeprowadza analizę ewentualnych działań
niepożądanych poszczególnych leków oraz
interakcji między nimi

E.U17

Kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i
szpitalnego

E.U20

Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje
przyczyny odchyleń

E.U24

Umie zastosować leczenie dietetyczne

E.U25

Potrafi planować konsultacje specjalistyczne

E.U32

test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA
Zaliczenie wykładów: w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte i otwarte). Uzyskanie
60% punktów możliwych do zdobycia jest warunkiem zaliczenia wykładów i dopuszczenia Studenta do zajęć
na oddziale (ćwiczenia).
Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach
programu ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające
wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach
nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. 1 kolokwium
końcowe na zaliczenie ćwiczeń, składające się z części praktycznej - opracowanie i przedstawienie przypadku
klinicznego i teoretycznej (test jednokrotnego wyboru), z jedną oceną będącą średnią arytmetryczną z obu
uzyskanych ocen.
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Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
20
50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Szczeklik A (red. prowadzący Gajewski P). Interna Szczeklika. Wyd. Medycyna Praktyczna 2016, 2017,
2018.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018. Stanowisko Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego https://journals.viamedica.pl/diabetologia_praktyczna/article/view/57129
2. Sieradzki J. (red.) Cukrzyca. Wyd. Via Medica 2015
3. Wierusz-Wysocka B, Zozulińska-Ziółkiewicz D. Postępowanie w stanach nagłych i szczególnych u chorych
na cukrzycę. Wyd. Via Medica 2015
4. Strojek K. (red.) Diabetologia. Praktyczny poradnik, Wyd. Termedia 2014
5. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu http://www.bu.uz.zgora.pl/index.php/pl/

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr n. med. Iwona Towpik
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CHOROBY WEWNĘTRZNE - PULMONOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChP
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Aneta Kowal
dr n. med. Aneta Kowal
zespół lekarzy Klinicznego Oddziału Chorób
Płuc

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

15

Ć wi c ze n i a

15

3
VII-VIII Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU
Opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy w zakresie diagnostyki, rozpoznawania, różnicowania i
terapii schorzeń z zakresu chorób płuc. Nabycie podstawowej umiejętności oceny badań radiologicznych
oraz znajomość epidemiologii i społecznych aspektów chorób płuc. Zapoznanie studenta z najnowszymi
osiągnięciami naukowymi w pulmonologii. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych
w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU
Wyklady:
1. Rak płuca – epidemiologia, objawy, zasady diagnostyki i leczenia – 2godz
2. Choroby dróg oddechowych – objawy, diagnostyka, leczenie - 3godz
przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa, mukowiscydoza
3. Zapalenia płuc – szpitalne, pozaszpitalne. – 1,5 godz
4. Gruźlica płuc i mykobakteriozy – 2,5 godz
5. Choroby opłucnej: - 1 godz
nowotwory, wysięk opłucnowy, odma opłucnowa
6. Choroby śródmiąższowe płuc, ze szczególnym uwzględnieniem: - 3 godz
idiopatycznego włóknienia płuc, sarkoidozy, alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych
w przebiegu chorób tkanki łącznej
7. Zaburzenia oddychania w czasie snu – 1 godz
8. Niewydolność oddechowa – diagnostyka i leczenie tlenem – 1 godz
Seminaria:
1. Zasady badania przedmiotowego i podmiotowego pacjenta pulmonologicznego – 1 godz
2. Badania czynnościowe płuc – 1 godz
3. Badania diagnostyczne w pulmonologii – bronchoskopia, EBUS, rtg, TK, PET-CT, gazometria,
kapnografia – 1 godz
Ćwiczenia przy pacjentach z określonymi jednostkami chorobowymi:
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1.
2.
3.
4.
5.

Zapalenie płuc – 2 godz
Choroba śródmiąższowa płuc – 2 godz
Zaostrzenie POChP – 2 godz
Rak płuca – 4 godz
Nieinwazyjna wentylacja lub bezdech senny – 2 godz

METODY KSZTAŁCENIA
Wykład: metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia: metoda rozwiązywania problemów klinicznych, przygotowanie sprawozdań z przypadków
klinicznych, dyskusja; realizowane na oddziale klinicznym i poradni chorób płuc w grupach 5-osobowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

E.W7

bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi

wykład
ćwiczenia

E.W37

bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi

wykład
ćwiczenia

efektów
Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do gruźlicy i
mykobakterioz, zna i rozumie konieczność testów
obowiązujących w diagnostyce różnicowej gruźlicy, zna i rozumie
postępowanie w gruźlicy jako choroby zakaźnej, postępowanie
profilaktyczne u osób z kontaktu z gruźlicą prątkującą
Zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w
diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do
badań
Zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej

E.W38

Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym

E.U1

Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta
dorosłego

E.U3

Ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta;

E.U7

Przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób
dorosłych

E.U12

Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia

E.U14

Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U16

Kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego

E.U20

Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

E.U24

Wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym: pomiar
temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia
tętniczego, wykonuje wymazy z nosa, gardła i skóry, badanie
spirometryczne, leczenie tlenem, nakłucie jamy opłucnowej

E.U29

Asystuje przy próbach śródskórnych oraz interpretuje ich wyniki

E.U30

bieżąca kontrola na zajęciach

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

seminarium
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
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Prowadzi dokumentację medyczną pacjenta

E.U38

kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi
bieżąca kontrola na zajęciach
kolokwium
test z pytaniami zamkniętymi
i otwartymi

wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA
Zaliczenie wykładów: w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte i otwarte). Uzyskanie
60% punktów możliwych do zdobycia jest warunkiem zaliczenia wykładów i warunkiem dopuszczenia
Studenta do zajęć na oddziale (ćwiczenia).
Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach
programu ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające
wiedzę po każdym bloku tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach
nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
45
75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA
1.

Szczeklik A (red. prowadzący Piotr Gajewski) Interna Szczeklika. Wyd. Medycyna Praktyczna
Kraków 2011, 2017

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Mason RJ i wsp. (wyd. Pol. Pierzchała W.), Diagnostyka w chorobach płuc, Edra Urban & Partner.
2. Chorostowska-Wynimko J, Franczuk M. Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku
podeszłym Elsevier Urban & Partner 2013.
3. Targowski T. Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych. Termedia 2017.
4. Kulus M., Krenke K., Pulmonologia dziecięca, PZWL 2018.
5. Gerhard Grevers , Martin Rocken (red. pol. Panaszek P), Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych,
Elsevier Urban & Partner 2009.
6. Mantero M, F. Blasi F (wyd. pol. Brzecka A), Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach
płuc, Edra Urban & Partner 2017.
7. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
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DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
K od p r ze dm io tu :
T yp pr ze dm i ot u :
J ę z yk n auc za n i a :
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

12.0-WL-LEK-DLab
kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
Polski
dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Prowadzący:

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr n. farm. Andrzej Pokrywka
mgr Joanna Czerny
mgr Katarzyna Drzyzga-Gramacka
mgr Aleksandra Frydrych
mgr Milena Goińska

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

6

30
IV

Egzamin

45

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studenta z możliwościami diagnostyki laboratoryjnej i jej wykorzystania w poszczególnych
jednostkach chorobowych, jak i badaniach naukowych. Nabycie wiedzy i umiejętności właściwego doboru
badań diagnostycznych i zabezpieczenia materiału, a także właściwej oceny i interpretacji uzyskanych
wyników. Kształtowanie umiejętności współpracy lekarza z laboratorium diagnostycznym.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, histologii z cytofizjologią, a także patofizjologii chorób.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rodzaje wykonywanych badań laboratoryjnych i ich znaczenie diagnostyczne.
Zasady pobierania materiału biologicznego.
Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń narządowych i układowych.
Błędy laboratoryjne.
Diagnostyka laboratoryjna schorzeń hematologicznych i zaburzeń hemostazy.
Elektroforeza białek.
Diagnostyka zaburzeń gospodarki węglowodanowo-tłuszczowej.
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
Diagnostyka chorób metabolicznych.
Diagnostyka chorób układu moczowo-płciowego.
Diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.
Diagnostyka biochemiczna nowotworów.
Diagnostyka zaburzeń hormonalnych.
Ostre zatrucia.
Parametry stanu zapalnego.
Diagnostyka laboratoryjna w stanach nagłych.
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17. Narzędzia diagnostyczne w monitorowaniu stanu zdrowia i stanu wytrenowania sportowców
wyczynowych.
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń w laboratorium diagnostycznym w grupach 8-10 osobowych, z
praktyczną nauką metod zabezpieczania materiału do badań, opracowania materiału i możliwości
aparaturowych. Wykłady dla całego roku. Możliwość uczestniczenia w realizacji prowadzonych na Wydziale
projektach naukowo-badawczych związanych z wykorzystaniem metod diagnostyki laboratoryjnej np. w ocenie
stanu zdrowia przedstawicieli różnych grup wiekowych czy też stanu wytrenowania lub monitorowania
procesów treningowych sportowców wyczynowych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

E.W3

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W7

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W23

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
zna zasady diagnozowania najczęstszych chorób dzieci (panele
badań oraz możliwe do oznaczania parametry/markery):
niedokrwistości, skaz krwotocznych, chorób nowotworowych
wieku dziecięcego, wymiotów, biegunek, krwawień z przewodu
pokarmowego, choroby wrzodowej, chorób trzustki, cholestaz i
chorób wątroby, zakażeń układu moczowego, kamicy nerkowej,
ostrej i przewlekłej niewydolności nerek oraz ostrych i
przewlekłych zapaleń nerek, zaburzeń wzrastania, chorób
tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości
zna zasady diagnozowania w odniesieniu do najczęstszych
chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych (panele
badań oraz możliwe do oznaczania parametry/markery) chorób
układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca,
niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób układu
oddechowego, w tym: niewydolności oddechowej (ostrej i
przewlekłej), chorób układu pokarmowego, w tym: chorób jamy
ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, wątroby, dróg
żółciowych i pęcherzyka żółciowego, chorób układu wydzielania
wewnętrznego, w tym: chorób podwzgórza i przysadki, tarczycy,
przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, różnych typów cukrzycy i
zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii,
chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych
niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i
śródmiąższowych nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu
moczowego, chorób układu krwiotwórczego, w tym: skaz
krwotocznych, zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowozasadowych: stanów odwodnienia, stanów przewodnienia,
zaburzeń gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy
zna uwarunkowania środowiskowe najczęstszych nowotworów
człowieka
zna podstawy wczesnej wykrywalności nowotworów i zasady
badań przesiewowych w onkologii

E.W24

zna zasady diagnozowania w najczęstszych chorobach
bakteryjnych, wirusowych (możliwe do oznaczania
parametry/markery)
zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w
diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do
badań
zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki
laboratoryjnej

E.W32

zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w
stanach nagłych

E.W39

wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej

E.W40

E.W37

E.W38

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób
dorosłych i dzieci

E.U.12

rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia (na
podstawie wyników badań laboratoryjnych)

E.U.14

rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych
używek (na podstawie wyników badań laboratoryjnych)

E.U.15

interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny
odchyleń

E.U.24

potrafi wykonywać proste procedury i zabiegi lekarskie, w tym:
proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi

E.U.29

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
bieżąca kontrola na
zajęciach

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń, weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej podczas wszystkich zajęć.
Egzamin końcowy w formie testowej (warunkiem zaliczenia to uzyskanie min. 50% punktów).
Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
75
75
150
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

Łącznie

6

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Dembińska-Kieć A, Naskalski JW (red.). Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej.
Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. III uzup. i popr. Edra Urban&Partner, Wrocław 2009.
2. Kokot F., Hyla-Klekot L, Kokot S. Badania laboratoryjne. Zakres norm i interpretacja. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
3. Solnica B (red.). Diagnostyka laboratoryjna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Kopczyński Z. Wybrane zagadnienia z laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Podręcznik dla studentów
oddziału medycyny laboratoryjnej. UM Poznań, Poznań 2014.
2. Solnica B, Sztefk K (red.). Medyczne laboratorium diagnostyczne. Metodyka i aparatura. Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
3. Szutowicz A., Raszeja-Szpecht A. (red.). Diagnostyka laboratoryjna - Tom. I i II. Gdański Uniwersytet
Medyczny, Gdańsk 2009.
4. Artykuły naukowe z zakresu diagnostyki laboratoryjnej dostępne w bazach udostępnionych przez
Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. farm. Andrzej Pokrywka
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FARMAKOLOGIA KLINICZNA
K od p r ze dm io tu : 12.5-WL-LEK-FK
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

dr n. med. Sylwia Sulimiera-Michalak
dr n. farm. Karolina Kieres

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr n. farm. Karolina Kieres

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15
X
15

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

1

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami oraz najnowszymi osiągnięciami
naukowymi farmakologii klinicznej, powiązanie podstawowych informacji z zakresu farmakologii z
rekomendacjami towarzystw naukowych, aspektami klinicznymi oraz indywidualnymi sytuacjami klinicznym.
Celem przedmiotu jest także nabycie wiedzy dotyczącej racjonalizacji terapii z uwzględnienie czynników
społecznych i ekonomicznych, nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w
prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość fizjologii, patofizjologii, genetyki, farmakologii, toksykologii, propedeutyki chorób wewnętrznych
i propedeutyki pediatrii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady
1. Wstęp do farmakologii klinicznej. Farmakokinetyka kliniczna.
2. Niepożądane działania leków. Raportowanie powikłań polekowych.
3. Interakcje leków. Niezgodności farmaceutyczne.
4. Indywidualizacja farmakoterapii u dzieci i u osób w starszym wieku. Optymalizacja farmakoterapii w
okresie ciąży i karmienia piersią
5. Zmiany działania leków uwarunkowane zaburzeniami ich kinetyki w stanach patologicznych.
6. Wpływ leków na wyniki badań laboratoryjnych. Farmakoterapia monitorowana.
7. Farmakogenetyka. Farmakoekonomika. Farmakologia społeczna.
Ćwiczenia
1. Prowadzenie badań klinicznych zgodnie z zasadami Good Clinical Practice. Planowanie klinicznych
badań lekowych.
2. Farmakoterapia chorób układu krążenia.
3. Farmakoterapia chorób układu oddechowego.
4. Farmakoterapia cukrzycy.
5. Farmakoterapia chorób nowotworowych.
6. Farmakoterapia bólu.
7. Racjonalna antybiotykoterapia.
8. Farmakoterapia chorób neurologicznych.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

119

Metody kształcenia:
Zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów. W ramach ćwiczeń: prezentacja i analiza przypadków
klinicznych, dyskusja, pisanie recept z wykorzystaniem różnych źródeł informacji o lekach. Wykład w
formie prezentacji multimedialnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

- sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne
- dyskusja
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie
zajęć
- sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne
- dyskusja
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie
zajęć
- sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne
- dyskusja
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie
zajęć
- sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne
- dyskusja
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie
zajęć
- sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne
- dyskusja
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie
zajęć
- sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne
- dyskusja
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie
zajęć
- sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne
- dyskusja
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie
zajęć
- sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne
- dyskusja
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie
zajęć

wykład
ćwiczenia

efektów
Posiada wiedzę w zakresie odmienności organizmów
różnych grup wiekowych dzieci, inaczej przebiegających
procesów biologicznych wpływających na losy leków w
organizmie, skuteczność i bezpieczeństwo ich
stosowania.

E. W3

Charakteryzuje zasady indywidualizacji farmakoterapii u
osób w starszym wieku.

E.W8
E. W10

Objaśnia zasady optymalizacji terapii bólu.

E. W29

Tłumaczy zasady terapii monitorowanej stężeniami
leków w płynach organizmu, ze wskazaniem kryteriów jej
wdrożenia.

E. W40

Charakteryzuje farmakoekonomiczne aspekty terapii.
Objaśnia metody, zasady prawne i etyczne prowadzenia
badań klinicznych.

E. W41

Analizuje i ocenia niepożądane działania leków,
zwłaszcza niepożądane następstwa interakcji leków
istotnych w praktyce lekarskiej. Potrafi przygotować
raport powikłania polekowego.

E. U17

Przewiduje zagrożenia związane ze stosowaniem
farmakoterapii w różnych grupach pacjentów oraz
planuje działania prewencyjne.

E. U18

Wykorzystuje różne źródła informacji o lekach, w tym
interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów
leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały reklamowe
dotyczące leków.

E. U31

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie
końcowe w formie testowej. Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem
zaliczenia testu. Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na ćwiczeniach i ich zaliczenie.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie:
pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)

30
0

Łącznie
Punkty ECTS

30
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Krystyna Orzechowska- Juzwenko Farmakologia Kliniczna Znaczenie w praktyce
medycznej wydanie wznowione, 2019
2. Mutscher Farmakologia i Toksykologia wyd 4, 2016
3. Goodman, Gilman Podręcznik farmakologii i terapii 2010
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Ryszard Korbut Farmakologia 2019, eBok wydanie 2017
2. Zofia Zachwieja Interakcje z pożywieniem 2016
3. Agata Maciejczyk Bezpieczeństwo farmakoterapii. Podręcznik pharmacovigilance, 2017
4. Farmakologia w zadaniach Farmakologia ogólna i kliniczna PZWL 2019
5. Elżbieta Kostka Trąbka Interakcje leków w praktyce klinicznej
6. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych - nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁA: prof. UZ. dr hab. n. ned. Elżbieta Nowakowska

MEDYCYNA PALIATYWNA
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K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Mpal
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Wojciech Leppert
dr hab. n. med. Wojciech Leppert
lek. med. Gregorz Loroch

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15
X
30

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

3

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych zasad opieki paliatywnej, nauka diagnostyki i leczenia
bólu, duszności i innych objawów u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową; przedstawienie zasad
pielęgnacji skóry, jamy ustnej, stomii; przedstawienie problemów psychologicznych, socjologicznych i
duchowych u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową; przedstawienie zasad prowadzenia opieki w
domu chorego; zasady komunikacji z chorymi i rodziną w terminalnym okresie życia. Zapoznanie studenta z
najnowszymi osiągnięciami naukowymi w medycynie paliatywnej. Nabycie przez studenta podstawowych
umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych
z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i
propedeutyki chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady
1.
2.
3.
4.
5.

Filozofia i założenia opieki paliatywnej i wspierającej – 3 godziny – lekarz
Problemy etyczne i prawne pacjentów w zaawansowanej fazie choroby – 3 godziny – lekarz
Stany nagłe w medycynie paliatywnej. Paliatywne leczenie przeciwnowotworowe – 3 godziny - lekarz
Zespół anorekska – kacheksja – astenia. Leczenie żywieniowe – 3 godziny – lekarz
Wsparcie psychosocjalne i duchowe chorych i rodzin – 3 godziny – psycholog

Seminaria wprowadzające do zajęć klinicznych 10 godzin
1. Ból przewlekły (1) – patomechanizm, ocena kliniczna i zasady farmakoterapii – 2 godziny – lekarz
2. Układ oddechowy – objawy ze strony układu oddechowego 2 godziny – lekarz
3. Układ pokarmowy – objawy ze strony układu pokarmowego – 2 godziny – lekarz
4. Ból przewlekły (2) – postępowanie niefarmakologiczne i techniki interwencyjne leczenia bólu – 2
godziny – lekarz
5. Odleżyny – patomechanizm i leczenie – 2 godziny – lekarz
Ćwiczenia i warsztaty 20 godzin (grupy 5 – osobowe)
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1. Praktyczne aspekty leczenia bólu przewlekłego – zasady przeliczania dawek równoważnych przy
zamianie (rotacji) opioidów, wypisywanie recept na opioidy, przygotowywanie zestawu leków do
podawania drogą podskórną (Leczenie bólu) – 2 godziny
2. Poradnia Leczenia Bólu (PLB) – 2 godziny
3. Przekazywanie trudnych informacji chorym – warsztat – 2 godziny
4. Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe (PMP – HD) – 2 godziny
5. Oddział Medycyny Paliatywnej (Oddział) i omówienie przypadków chorych – 11 godzin (4 razy po 2
godziny, jeden raz 3 godziny)
6. Zaliczenie (test) – 1 godzina
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady w formie prezentacji multimedialnej.
Seminaria odbywają się w grupach 10 – osobowych w formie prezentacji multimedialnej i dyskusji.
Ćwiczenia i warsztaty odbywają się w grupach 5 – osobowych w Poradni Medycyny Paliatywnej, Poradni
Leczenia Bólu i na Oddziale Medycyny Paliatywnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

E.W27

sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne, dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W28

sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne, dyskusja
sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne, dyskusja
sprawdziany opisowe, testowe
i praktyczne, dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

efektów
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych problemach
medycyny paliatywnej, w tym:
a) leczeniu objawowym najczęstszych objawów
somatycznych,
b) postępowaniu w wyniszczeniu nowotworowym oraz
profilaktyce i leczeniu odleżyn,
c) najczęstszych stanach nagłych w medycynie paliatywnej
zna zasady postępowania paliatywnego z pacjentem w stanie
terminalnym
zna zasady leczenia bólu, w tym bólu nowotworowego i
przewlekłego
definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan
funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają
postępowanie zgodne z określonymi dla danej choroby
wytycznymi

E.W29
E.U21

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie
końcowe w formie testowej. Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem
zaliczenia testu. Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na ćwiczeniach i ich zaliczenie.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

Studia stacjonarne
(w godz.)
45
30
75
Studia stacjonarne
2
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Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA
1. De Walden–Gałuszko K, Ciałkowska – Rysz A. (red.) Medycyna paliatywna. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2015.
2. Wordliczek J, Kotlińska–Lemieszek A, Leppert W. i wsp. Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory –
zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej,
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego
Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ból 2017; 18 (3): 11–53.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Leppert W, Majkowicz M. (red.) Ból przewlekły. Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa 2018.
2. Czasopismo „Medycyna Paliatywna” – Wydawnictwo Termedia – w otwartym dostępie
www.termedia.pl/czasopismo/medycyna_paliatywna
3. Czasopismo „Palliative Medicine in Practice” – Wydawnictwo Via Medica – w otwartym dostępie
www.journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice
4. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
5. Ciałkowska – Rysz A, Dzierżanowski T. (red.) Medycyna Paliatywna. Wydawnictwo Termedia 2019.

PROGRAM OPRACOWALI: dr hab. n. med. Wojciech Leppert, lek. med. Grzegorz Loroch
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MEDYCYNA RODZINNA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Mrdz
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Jozef Haczyński

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. n. med. Jozef Haczyński
zespół lekarzy rodzinnych

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30
IX
30

Egzamin
Zaliczenie z oceną

4

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest:
- zapoznanie studentów ze specyfiką pracy lekarza rodzinnego, jego rolą w systemie opieki zdrowotnej,
odrębnościami medycyny rodzinnej jako dyscypliny naukowej i klinicznej.
- poznanie zasad postępowania w najczęściej spotykanych stanach klinicznych w poszczególnych grupach
wiekowych.
- profilaktyka chorób, uzależnień, promocja zdrowia ze szczególnym naciskiem na wczesne wykrywanie
chorób nowotworowych
- planowanie procesu diagnostycznego i interpretacja wyników badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej
i EKG w podstawowych jednostkach chorobowych najczęściej spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego
- stosowanie leków w najczęstszych chorobach przewlekłych
- umiejętność korzystania z najnowszych rekomendacji i publikacji w dziedzinie medycyny rodzinnej.
- nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz
integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość i umiejętność łącznego wykorzystania wiedzy z anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii,
propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i propedeutyki chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii w
procesie diagnostyki i leczenia.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Rola lekarza rodzinnego.
2. Specyficzne problemy pediatryczne i wieku dorosłego.
3. Szczepienia ochronne.
4. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w najczęstszych schorzeniach występujących w
praktyce lekarza rodzinnego Zakażenie w poszczególnych grupach wiekowych.
5. Specyficzne problemy geriatryczne.
6. Komunikacja z pacjentem i konsultacje lekarskie. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób
cywilizacyjnych i nowotworowych.
7. Patologia rodzinna i środowiskowa.
8. Przemoc w rodzinie.
9. Rozpoznawanie i terapia uzależnień w praktyce lekarza rodzinnego.
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10. Opieka nad przewlekle chorym.
11. Medycyna paliatywna.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia prowadzone w grupach 3-osobowych w gabinecie lekarza rodzinnego, uczestnicząc w codziennej
pracy lekarza.
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma zajęć

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

S ym b o l e
Efektów

zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób

E.W1

zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, w tym karmienia
naturalnego, szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia
dziecka
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób
dzieci
zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania
seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania:
psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich
powikłań
zna i rozumie podstawowe zasady organizacji opieki nad osobą
starszą i obciążenia opiekuna osoby starszej;

E.W2

E.W3

E.W4

E.W7

E.W12

zna i rozumie pojęcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności

E.W30

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach i
specyficznych problemach w praktyce lekarza rodzinnego
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym

E.W36

E.U1

przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

E.U2

przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta
dorosłego;

E.U3

przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

E.U4

przeprowadza badania bilansowe

E.U11

przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób
dorosłych i dzieci

E.U12

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U16

kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego

E.U20

kwalifikuje pacjenta do szczepień

E.U27

wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym: pomiar
temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia
tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy
kardiomonitora, puls oksymetrię, wprowadzenie rurki ustnogardłowej, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet
i mężczyzn, standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z

E.U29

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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interpretacją, proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we
krwi
planuje konsultacje specjalistyczne

E.U32

rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon

E.U37

prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

E.U38

wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia. Egzamin
końcowy w formie testowej. Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania
egzaminu. Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
60
40
100
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Latkowski JB, Lukas W (red.) Medycyna rodzinna,, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2018
wydanie 3.
2. Windak A, Chlabicz S Masztalesz-Migas A Medycyna rodzinna podręcznik dla studentów i lekarzy
Termedia 2015
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Szczeklik A. Choroby wewnętrzne. Przyczyny, rozpoznanie i leczenie. tom I i II, Wyd. Medycyna
Praktyczna Warszawa 2005/2006.
2. Kawalec W, Kubicka K. Pediatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. UZ
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NEUROLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Nrg
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Szymon Jurga

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr n. med. Szymon Jurga
dr n. med. Jan Mejnartowicz
Pr o wa d ząc y:
dr n. med. Mirosława Derach-Kuszczyńska
lekarze Klinicznego Oddziału Neurologii

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

45
IX-X
45

Egzamin
Zaliczenie z oceną

5

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie badania neurologicznego pacjenta dorosłego oraz dziecka; przeprowadzania
diagnozy oraz proponowania terapii w oparciu o symptomatologię kliniczną zespołów neurologicznych;
przeprowadzania diagnozy oraz proponowania terapii w stanach zagrożenia życia. Student potrafi prawidłowo
zaklasyfikować objawy kliniczne i powiązać je z lokalizacją i przyczynami. Zapoznanie studenta z najnowszymi
osiągnięciami naukowymi w neurologii. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w
prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i
propedeutyki chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Badanie neurologiczne.
2. Symptomatologia, diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych ośrodkowego i obwodowego układu
nerwowego.
3. Górny i dolny neuron ruchowy.
4. Choroby nerwów czaszkowych.
5. Napady padaczkowe i padaczka.
6. Zaburzenia świadomości.
7. Choroby naczyniowe mózgu.
8. Ostre stany w neurologii.
9. Zespoły bólowe kręgosłupa.
10. Neuroinfekcje.
11. Zaburzenia poznawcze.
12. Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego.
13. Choroby złącza nerwowo-mięśniowego.
14. Miopatie.
15. Polineuropatie.
16. Bóle i zawroty głowy.
17. Choroby demielinizacyjne.
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18. Badania dodatkowe w neurologii.
Tematyka seminariów:
1. Badanie neurologiczne
2. Podstawy diagnostyki klinicznej chorób układu nerwowego. Zespoły objawowe w naurologii.
3. Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego – cz. 1.
4. Choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego – cz. 1.
5. Choroby układu pozapiramidowego.
6. Otępienie – pierwotne i wtórne zespoły otępienne.
7. Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego.
8. Choroby obwodowego układu nerwowego – choroby nerwów czaszkowych, polineuropatie,
radikulopatie, ostra i przewlekła poliradikuloneuropatia demielinizacyjna.
9. Choroby mięśni.
10. Choroby złącza nerwowo-mięśniowego. Choroby neuronu ruchowego.
11. Bóle i zawroty głowy.
12. Padaczka.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5-osobowych prowadzone w oddziale neurologii i udarowym, z uwzględnieniem
praktycznej nauki rozpoznawania i zasad postępowania w udarze mózgu. Wykłady prowadzone w formie
multimedialnej.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna i rozróżnia podstawowe zespoły objawów neurologicznych;

E.W13

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach układu
nerwowego, w tym:
a) bólach głowy: migrenie, napięciowym bólu głowy i
zespołach bólów głowy oraz neuralgii nerwu V,
b) chorobach naczyniowych mózgu, w szczególności udarze
mózgu,
c) padaczce,
d) zakażeniach układu nerwowego, w szczególności
zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, boreliozie,
opryszczkowym zapaleniu mózgu, chorobach
neurotransmisyjnych,
e) otępieniach, w szczególności chorobie Alzheimera,
otępieniu czołowym, otępieniu naczyniopochodnym i innych zespołach otępiennych,
f) chorobach jąder podstawy, w szczególności chorobie
Parkinsona,
g) chorobach demielinizacyjnych, w szczególności
stwardnieniu rozsianym,
h) chorobach układu nerwowo-mięśniowego, w
szczególności stwardnieniu bocznym zanikowym i rwie
kulszowej,
i) urazach czaszkowo-mózgowych, w szczególności
wstrząśnieniu mózgu;

E.W14

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia. Egzamin
końcowy złożony z 60 pytań testowych z 5 odpowiedziami jednokrotnego wyboru, trawjacy 60 minut.
Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu. Do egzaminu
student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Egzamin poprawkowy odbywa się w formie testu.
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Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
90
35
125
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Wojciech Kozubski, Paweł P. Liberski: Neurologia. Tom 1-2, Podręcznik dla studentów
medycyny; PZWL, W-wa, 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Loren A. Rolak: Sekrety neurologii. Wyd. Elsevier Urban & Partner 2008.
2. Garaint Fuller. (red. wyd. pol. Turaj W) Badanie neurologiczne – to proste! Wyd. Elsevier Urban
& Partner 2009.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Szymon Jurga
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ONKOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Onk
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Marek Szwiec

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr n. med. Marek Szwiec,
dr n. med. Róża Poźniak- Balicka,
Pr o wa d ząc y:
lek. med. Marcin Napierała,
lek. med. Krzysztof Rogoziewicz,
lek. med. Paweł Smoliński

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30
IX
30

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

3

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności pozwalających na wczesne rozpoznanie nowotworów,
podejmowania decyzji, co do badań diagnostycznych pozwalających na ocenę stopnia zaawansowania.
stosowania podstawowych metod leczenia onkologicznego, stosowania metod leczenia skojarzonego,
przeprowadzania prostych zabiegów diagnostycznych, pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych po leczeniu
onkologicznym. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w onkologii.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i
propedeutyki chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady:
1. Epidemiologia, etiopatogeneza i profilaktyka nowotworów, badania przesiewowe. markery
nowotworowe.
2. Zasady chemioterapii. Chirurgia onkologiczna. Onkologia ginekologiczna.
3. Profilaktyka i organizacja walki z rakiem w Polsce. Strategia rozpoznawania i leczenia nowotworów.
4. Rak piersi, jajnika, sromu i pochwy szyjki i trzonu macicy, prostaty.
5. Nowotwory przewodu pokarmowego, płuca, tarczycy, nerki i pęcherza moczowego.
6. Mięsaki tkanek miękkich i kości. Nowotwory regionu głowy, szyi i śródpiersia.
7. Nowotwory dróg oddechowych.
8. Nowotwory skóry, jąder, układu nerwowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego,
Ćwiczenia:
1. Radioterapia w onkologii.
2. Rak piersi, jajnika, sromu i pochwy szyjki i trzonu macicy, prostaty, Mięsaki tkanek miękkich i kości.
Nowotwory regionu głowy, szyi i śródpiersia.
3. Nowotwory przewodu pokarmowego, płuca, tarczycy, nerki i pęcherza moczowego.
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4. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.
5. Nowotwory dróg oddechowych.
6. Nowotwory skóry, jąder, układu nerwowego, gruczołów wydzielania wewnętrznego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5-osobowych odbywają się w oddziale onkologii i w oddziale radioterapii oraz w
poradni onkologicznej. Wykłady odbywają się w formie prezentacji multimedialnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych nowotworów człowieka;

E.W23

zna podstawy wczesnej wykrywalności nowotworów i zasady
badań przesiewowych w onkologii;

E.W24

zna możliwości współczesnej terapii nowotworów (z
uwzględnieniem terapii wielomodalnej), perspektywy terapii
komórkowych i genowych oraz ich niepożądane skutki;

E.W25

zna zasady terapii skojarzonych w onkologii, algorytmy
postępowania diagnostyczno-leczniczego w najczęściej
występujących nowotworach człowieka

E.W26

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma zajęć

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych problemach
medycyny paliatywnej, w tym:
a) leczeniu objawowym najczęstszych objawów somatycznych,
b) postępowaniu w wyniszczeniu nowotworowym oraz
profilaktyce i leczeniu odleżyn,
c) najczęstszych stanach nagłych w medycynie paliatywnej;
zna zasady postępowania paliatywnego z pacjentem w stanie
terminalnym;

E.W27

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W28

wykład
ćwiczenia

zna zasady leczenia bólu, w tym bólu nowotworowego i
przewlekłego;

E.W29

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne;

E.U16

przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych
poszczególnych leków oraz interakcji między nimi;

E.U17

proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych
terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;

E.U18

kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;

E.U20

definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan
funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają postępowanie
zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi;

E.U21

interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny
odchyleń;

E.U24

stosuje leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia
dojelitowego i pozajelitowego);

E.U25

planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U32

prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

E.U38

sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, testowe i
praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego
zajęcia. Zaliczenie końcowe w formie testowej. Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia
jest warunkiem zaliczeniatestu. Do testu końcowego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia
ćwiczeń.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
60
15
75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Krzakowski maciej, Dziaduszko Rafał, Fijuth Jacek: Zalecenia postępowania diagnostycznoterapeutycznego w nowotworach złośliwych 2011, 2012
2. Krzakowski Maciej (red.) Onkologia kliniczna. Tom I i II. Wyd. Borgis Warszawa 2006
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Daniel D. Chamberlain, James B. Yu, Roy H. Decker Kompendium Radioterapii Onkologicznej
Electa 2018
2. Kordek R (red.) Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wyd. ViaMedica 2007.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
4.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Marek Szwiec
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PEDIATRIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChD
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. n. med. Marcin Zaniew, prof. UZ
Pr o wa d ząc y: prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko
zespół lekarzy pediatrów

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30
X
60

Egzamin
Zaliczenie z oceną

7

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia z pediatrii jest:
- doskonalenie już nabytych umiejętności praktycznych w zakresie przeprowadzania wywiadu oraz badania
przedmiotowego dzieci od okresu noworodkowego do 18 r.ż.,
- poszerzenie wiedzy na temat chorób wieku dziecięcego oraz poznanie nowych schorzeń dla tego okresu,
- nabycie umiejętności przeprowadzania diagnostyki różnicowej,
- poznanie metod diagnostycznych w pediatrii,
- teoretyczne i praktyczne poznanie procedur diagnostycznych wykonywanych u dzieci,
- poznanie zasad postępowania w nagłych stanach w pediatrii,
- znajomość epidemiologii, symptomatologii, diagnostyki, leczenia oraz rokowania w najczęstszych chorobach
wieku dziecięcego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, embriologii, fizjologii, genetyki, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU
Wykłady:
1. Zapalenie oskrzeli, oskrzelików, zapalenie płuc i opłucnej.
2. Mukowiscydoza.
3. Astma – odrębności diagnostyki i leczenia u dzieci.
4. Stany nagłe w pulmonologii dziecięcej.
5. Choroby wysypkowe u dzieci.
6. Choroba Kawasaki.
7. Niedokrwistości u dzieci.
8. Diagnostyka i terapia białaczek i chłoniaków u dzieci.
9. Diagnostyka i terapia nowotworów narządowych u dzieci.
10. Transplantacja szpiku u dzieci.
11. Wady układu moczowego.
12. Uwarunkowane genetycznie choroby nerek.
13. Wrodzone wady serca.
14. Zaburzenia rytmu serca u dzieci.
15. Zapalenie mięśnia sercowego u dzieci.
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16.
17.
18.
19.

Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci.
Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci.
Fizjologia i patologia układu oddechowego okresu noworodkowego.
Powikłania wcześniactwa.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w Oddziałach Klinicznych oraz Poradni Dziecięcej. W czasie tych zajęć
omawiane będą niżej wymienione tematy uzupełnione o bieżące zagadnienia zgodnie z profilem dzieci
hospitalizowanych w Oddziałach w dniu ćwiczeń. Będą mieli możliwość uczestniczenia w ostrych i planowych
przyjęciach w Pediatrycznej Izbie Przyjęć.
Ponadto studenci będą zaznajomieni oraz obecni podczas procedur wykonywanych u dzieci w ramach pobytu
w Oddziałach (m.in. badania USG, badanie echokardiograficzne, RTG, TK, MR, biopsji nerki, szpiku, nakłucia
lędźwiowego, zakładania zgłębnika żołądkowego, cewnikowania pęcherza moczowego, inhalacji i tlenoterapii,
badań czynnościowych przewodu pokarmowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, całodobowego
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi).
Tematyka główna ćwiczeń:
1. Wrodzone zaburzenia krzepnięcia.
2. Małopłytkowość immunologiczna u dzieci
3. Zaparcia u dzieci.
4. Celiakia.
5. Zespół nerczycowy u dzieci.
6. Choroby tarczycy u dzieci.
7. Wrodzony przerost nadnerczy.
8. Hipoglikemia.
9. Drgawki gorączkowe.
10. Neuroinfekcje.
11. Padaczka u dzieci.
12. Wczesne i późne następstwa terapii przeciwnowotworowej.
13. Fizjologia okresu noworodkowego.
14. Żółtaczka okresu noworodkowego.
15. Białkomocz i krwinkomocz u dzieci.
16. Stany zagrożenia życia u dzieci.
METODY KSZTAŁCENIA:
Program nauczania propedeutyki pediatrii realizowany jest w semestrze letnim w ramach 15 wykładów (po 2
godziny lekcyjne) w formie prezentacji multimedialnych oraz 10 ćwiczeń praktycznych (po 6 godzin
lekcyjnych). Zajęcia praktyczne, ćwiczeniowe odbywają się w grupach 5-osobowych w Oddziale Dziecięcym,
Oddziale Noworodkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze oraz Przychodni Lekarza
Rodzinnego/Poradni Dziecięcej w Zielonej Górze.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób

E.W1

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych
chorób dzieci
* wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i
osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności
serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń
* chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów
litych typowych dla wieku dziecięcego
* zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób
nadnerczy, cukrzycy, otyłości, zaburzeń dojrzewania i funkcji
gonad
planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne

E. W3

E.U16

wykład
ćwiczenia
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rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia

E.U14

przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób
osób dorosłych i dzieci

E.U12

interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny
odchyleń

E.U24

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Do zaliczenia przedmiotu wymagane są: obecność na wykładach i ćwiczeniach, zaliczenie części praktycznej
z badania przedmiotowego dziecka (w ostatnim dniu zajęć ćwiczeniowych w Oddziale Pediatrii) oraz zdanie
egzaminu końcowego (sprawdzian testowy z tematyki wykładów i ćwiczeń). Zaliczenie ćwiczeń (obecność na
wykładach oraz ćwiczeniach oraz zaliczenie części praktycznej) jest warunkiem koniecznym do przystąpienia
do egzaminu końcowego.
Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona. W przypadku nieobecności (usprawiedliwionej) na 1-3
ćwiczeniach student może odrobić zajęcia z inną grupą. W razie nieobecności na > 3 zajęć ćwiczeniowych
student zobowiązany jest do odrobienia całości bloku z inną grupą. W razie lub braku możliwości odrobienia
zajęć z inną grupą student jest zobowiązany do zaliczenia materiału omawianego podczas tych zajęć. Dwa
spóźnienia są traktowane jak jedna nieobecność.
Egzamin końcowy-zaliczeniowy obejmuje 60 pytań (30 z zagadnień poruszonych na wykładach oraz 30 z
tematyki ćwiczeń). Dla zaliczenia testu ustalono granicę 60% poprawnych odpowiedzi. Student otrzymuje
oddzielnie ocenę z wykładów oraz ćwiczeń (dla każdej części obowiązuje próg 60%). W przypadku nie
zaliczenia testu-egzaminu końcowego student zobowiązany jest do ponownego przystąpienia do zaliczenia
testowego lub ustnego po uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury; przygotowanie: pracy
pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
90
85
175
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

4

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

3

Łącznie

7

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Dobrzańska A, Ryżko J (red.) Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i
egzaminu specjalizacyjnego. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2005.
2. Kawalec W., Grenda R., Ziółkowska H. (red.) Pediatria. Wyd. Lek. PZWL, 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Krawczyński M.: Propedeutyka Pediatrii. PZWL 2009.
PROGRAM OPRACOWAŁ/zmodyfikował: dr hab. med. Marcin Zaniew, prof. UZ
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PIERWSZA POMOC MEDYCZNA
Z ELEMENTAMI PIELĘGNIARSTWA
K od p r ze dm io tu : 12.7-WL-LEK-Pp
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Sybilla Mańkowska-Brzozowska
dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
dr n. med. Sybilla Mańkowska-Brzozowska

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
1
Ć wi c ze n i a

30

II

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Student powinien umieć: rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia (zatrzymanie krążenia,
niewydolność oddechowa, wstrząs vetc.), prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową w
warunkach pozaszpitalnych, udzielić pierwszej pomocy w niektórych stanach zagrożenia życia (zatrucia,
oparzenia, udar cieplny, ukąszenia, porażenie prądem, krwawienia i krwotoki etc.), zaopatrzyć ranę, złamanie,
zastosować w praktyce automatyczny defibrylator (AED). wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne u
chorych, monitorować parametry życiowe, założyć wkłucie obwodowe, pobierać materiał do badania, zakładać
opatrunki.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Systematyczność w nauce, odpowiedzialność za podjęte zadania, umiejętność pracy w grupie
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Definicja przypadku nagłego.
2. Rozpoznanie i postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i u dzieci.
3. Postępowanie w przypadkach: zadławienia, zatrucia, porażenia prądem, powieszenia i utonięcia.
4. Postępowanie w urazach mechanicznych i termicznych.
5. Podstawowe zabiegi pielęgniarskie.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy prowadzone w grupach 10-osobowych na manekinach (dorośli,
dzieci, niemowlęta) oraz z wykorzystaniem sytuacji pozorowanych. Seminaria w formie prezentacji
multimedialnych, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych resuscytacji.
Ćwiczenia z zakresu podstaw pielęgniarstwa prowadzone w grupach 10-osobowych z nastawieniem na
praktyczną naukę zasad postępowania pielęgniarskiego. Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, na
trenażerach: iniekcji podskórnych, domięśniowych, pobierania krwi zakładania wkłuć obwodowych z
zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki. Zakładanie opatrunków.
Seminaria prowadzone są w formie prezentacji multimedialnych.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

kolokwium

ćwiczenia

kolokwium
ćwiczenia
praktyczne –
ocena zgodności
z algorytmem
wejściówka
ćwiczenia
praktyczne –
ocena zgodności
z algorytmem

ćwiczenia

E.U33

kolokwium

ćwiczenia

monitoruje stan chorego zatrutego substancjami chemicznymi lub
lekami

E.U34

kolokwium

ćwiczenia

ocenia odleżyny i stosuje odpowiednie opatrunki

E.U35

ćwiczenia

postępuje właściwie w przypadku urazów (zakłada opatrunek lub
unieruchomienie, zaopatruje i zszywa ranę)

E.U36

rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon

E.U37

kolokwium
ćwiczenia
praktyczne –
ocena zgodności
z algorytmem
kolokwium
ćwiczenia
praktyczne –
ocena zgodności
z algorytmem
kolokwium

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach
układu nerwowego, w tym:
padaczce
ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

E.W14

wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:
Pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar
ciśnienia tętniczego
wprowadzenie rurki ustno-gardłowej, wstrzyknięcia dożylne,
domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie
obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi
tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej
pobieranie wymazów z nosa i gardła i skóry
cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn,
zgłębnikowanie żoładka, płukanie żołądka, enemę
Proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi.
wdraża podstawowe postępowanie lecznicze w ostrych zatruciach

E.U29

E.U7

ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
1. Wejściówki z zakresu tematów z poprzednich zajęć. Zaliczenie na ocenę dostateczną stanowi 60%
możliwych do zdobycia punktów.
2. Zaliczenie praktyczne następujących umiejętności: badanie urazowe poszkodowanego, RKO osoby
dorosłej oraz dziecka, pierwsza pomoc w NSZŻ. Za każde zadanie student otrzymuje ocenę.
3. Aktywność na zajęciach oraz umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy we wskazanym
nagłym stanie zagrożenia życia.
4. Weryfikacja wiedzy w formie kolokwium i umiejętności praktycznych na trenażerach w zakresie
wykonywania zabiegów pielęgniarskich zgodnie z check listą.
Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie średnich arytmetyczna wszystkich ocen jakie zdobył
student w trakcie nauki przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25
stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową
4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

30

Samodzielna praca studenta

0

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

139

(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

30
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Ciechaniewicz W, Grochans E, Łoś E. Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne.
Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2006.
2. Jakubaszko J. ABC Resuscytacji, Wyd. Medyczne Górnicki Wrocław 2005.
3. Pierwsza Pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa pod redakcją prof. Janusza Andresa Kraków
2011
4. Zaawansowane zabiegi ratujące życie ALS Mike Scott i współpracownicy Medycyna Praktyczna
2012
5. Aktualne wytyczne Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji 2015
6. Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2006
7. Badanie kliniczne D. Douglas, F. Nicol, C.Robertson, Wyd Edra 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Zahradniczek K. Pielęgniarstwo. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2004
2. Chrząszczewska A. Bandażowanie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2006.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr n. med. Sybilla Mańkowska-Brzozowska
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PROPEDEUTYKA CHIRURGII
K od p r ze dm io tu : 12.0-WP-LEK-Pch
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Maciej Głyda
dr hab. n. med. Maciej Głyda
dr n. med. Jędrzej Bandurski
dr n. med. Jan Nowak
lek. Katarzyna Donabidowicz
lek. Anna Gregor
Pr o wa d ząc y:
lek. Marcin Grudziecki
lek. Bartosz Pabian
lek. Małgorzata Szutkowska
lek. Paweł Żuk

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

45

3

Ć wi c ze n i a

45

3

V, VI

Zaliczenie z oceną

5

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych informacji na temat specyfiki specjalności chirurgicznych. Poznanie
chirurgicznego badania chorego, diagnostyki schorzeń chirurgicznych, rozpoznawania objawów „ostrego brzucha”, a
także rozpoznawanie wrodzonych i nabytych wad rozwojowych, rozpoznawanie zakażeń chirurgicznych. Student
poznaje algorytmy postępowania w stanach nagłych z uwzględnieniem diagnostyki i przygotowania do operacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady
1. Historia chirurgii. Aspekty prawne chirurgii.
2. Badanie chorego chirurgicznego.
3. Rodzaje i leczenie ran. Gojenie się ran. Narzędzia i materiały chirurgiczne.
4. Przygotowanie chorego do zabiegu chirurgicznego i postępowanie okołooperacyjne.
5. Gospodarka wodno-elektrolitowa chorych chirurgicznych.
6. Znieczulenie i leczenie przeciwbólowe w chirurgii.
7. Zakażenia szpitalne i antybiotykoterapia w oddziale chirurgicznym.
8. Mała chirurgia, zakażenia szpitalne.
9. Ostry brzuch, zapalenie otrzewnej, wstrząs septyczny.
10. Zapalenie wyrostka robaczkowego.
11. Niedrożność jelit.
12. Krwawienie z przewodu pokarmowego.
13. Oparzenia i odmrożenia.
14. Chirurgia laparoskopowa.
15. Podstawowe wiadomości i przeszczepianiu narządów.
16. Podstawy chirurgii transplantacyjnej.
17. Organizacja bloku operacyjnego. Aseptyka i antyseptyka.
18. Chirurgia dziecięca i urologia dziecięca.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

141

19.
20.
21.
22.
23.

Chirurgia onkologiczna.
Przepukliny brzuszne.
Urazy klatki piersiowej i jamy brzusznej.
Diagnostyczna i zabiegowa endoskopia w chirurgii.
Proktologia.

Ćwiczenia
1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych, taktyka i planowanie leczenia chorych chirurgicznych.
Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego.
2. Dokumentacja medyczna, zgoda pacjenta na zabieg operacyjny, diagnostyczny. Iniekcje, pobieranie materiału
do badań laboratoryjnych, ocena badań laboratoryjnych i obrazowych.
3. Gojenie się ran. Ropne zakażenia w chirurgii. Aseptyka: sala opatrunkowa, opatrunki, desmurgia.
4. Podstawowe zabiegi w oddziale chirurgicznym. Profilaktyka i leczenie powikłań okołooperacyjnych. Zakażenia
bakteryjne. Zakażenia szpitalne. Badania diagnostyczne w chirurgii.
5. Blok operacyjny: mycie chirurgiczne, poruszanie się po bloku operacyjnym, podstawowe instrumentarium
chirurgiczne, nauka szycia, szwy chirurgiczne. Planowanie zabiegów operacyjnych.
6. SOR - pierwsza pomoc w chirurgii, ostry brzuch, oparzenia, urazy.
7. Oparzenia, blizny poparzeniowe. Wstrząs (rodzaje i leczenie). Krwawienia i stosowanie preparatów
krwiozastępczych w chirurgii. Zaburzenia wodno-elektrolitowe.
8. Poradnia chirurgii ogólnej, onkologicznej, proktologiczna.
9. Centralna pracownia endoskopowa - endoskopia przewodu pokarmowego.

METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń w oddziałach chirurgicznych i poradniach chirurgicznych, z
uwzględnieniem postępowania z pacjentem w izbie przyjęć. Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

efektów

zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób;
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;

E.W1

przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne
pacjenta dorosłego;
rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;

E.U3

E.U1

E.U14

pobiera materiał do badań wykorzystywanych w
diagnostyce laboratoryjnej;
wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie;

E.U28

ocenia odleżyny i stosuje odpowiednie opatrunki;

E.U35

postępuje właściwie w przypadku urazów (zakłada
opatrunek lub unieruchomienie, zaopatruje i zszywa
ranę);
rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon

E.U36

prowadzi dokumentację medyczną pacjenta

E.U38

E.U29

E.U37

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowana w formie ustnej lub pisemnej. Po każdym bloku tematycznym kolokwium w
formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie końcowe w formie ustnej.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
90
45
135
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Fibak J. Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2004, wydanie II (dodruk 2008), Wydawnictwo Lekarskie
PZWL
2. Popiela T. Chirurgia dla studentów medycyny – Urban &Partner 2009
3. Schmidt J. Podstawy chirurgii ogólnej – PZWL Warszawa 2009
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Noszczyk W. Chirurgia, tom I, II – PZWL Warszawa 2005
2. Góral R. Zarys chirurgii dla studentów medycyny - PZWL 1994
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. n. med. Maciej Głyda, prof. UZ
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PROPEDEUTYKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Pchw
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

S em est r

Licz ba go dz in
w t y godn iu

For ma
z aj ę ć

Licz ba go dz in
w s em e st rz e

Pr o wa d ząc y: zespół lekarzy

For ma
z al icz en ia

Pun kt y
ECT S

St ud i a st ac jon a rn e
W yk ład

30

Ć wic ze n i a

60

5
V i VI Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania wywiadu lekarskiego i badania
przedmiotowego, z interpretacją całokształtu obrazu chorobowego i zaplanowaniem procesu diagnostycznoterapeutycznego. Student poznaje zasady prowadzenia różnicowania jednostek chorobowych z
uwzględnieniem interpretacji badań dodatkowych. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami
naukowymi wprowadzającymi do chorób wewnętrznych. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności
niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami
naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Przeprowadzanie wywiadu.
2. Badanie przedmiotowe.
3. Nabycie umiejętności oceny stanu ogólnego, stanu przytomności i świadomości pacjenta.
4. Charakterystyka leczenia szpitalnego.
5. Etiopatogeneza, symptomatologia, leczenie i zapobieganie chorobom układów: oddechowego,
krwiotwórczego, pokarmowego, moczowego, endokrynnego i ruchu ze szczególnym uwzględnieniem
chorób układu krążenia i nowotworowych.
6. Podstawy alergologii.
7. Choroby zawodowe i środowiskowe.
8. Interpretacja badań dodatkowych, stawianie diagnozy, diagnostyka różnicowa.
9. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
10. Poznanie specyfiki niektórych chorób wewnętrznych w podeszłym wieku.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5-osobowych prowadzone w oddziale chorób wewnętrznych w grupach 6-osobowych
ze szczególnym naciskiem na umiejętne zbieranie wywiadu i dokładną znajomość badania fizykalnego.
Wykłady prowadzone w formie multimedialnej.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W9

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W11

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób

E.W1

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wewnętrznych
zna i rozumie przebieg oraz objawy procesu starzenia się, a
także całościowej oceny geriatrycznej i opieki
interdyscyplinarnej w odniesieniu do pacjenta w podeszłym
wieku
rozumie przyczyny i zna podstawowe odrębności w
najczęstszych chorobach występujących u osób starszych
oraz zasady postępowania w podstawowych zespołach
geriatrycznych
zna i rozumie zagrożenia związane z hospitalizacją ludzi w
podeszłym wieku

E.W7

E.W8

przeprowadza wywiad z pacjentem dorosłym

E.U1

przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne
pacjenta dorosłego

E.U3

ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości
pacjenta

E.U7

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie końcowe składa się z części
teoretycznej (test) i praktycznej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Ocenie części praktycznej podlega
umiejętność wnikliwego zbierania wywiadu i odpowiednia interpretacja subiektywnych dolegliwości i
stwierdzanych w badaniu fizykalnym nieprawidłowości.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
90
45
135
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Epstein O, Perkin GD, de Bono DP (red. wyd. pol. Sikorski M, Sikorska A). Badanie kliniczne. Wyd.
Czelaj Lublin 2001.
2. Szczeklik A (red.) Choroby Wewnętrzne. Wyd. Medycyna Praktyczna Kraków 2005.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Herold G (red.) Medycyna wewnętrzna. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2007
2. Kokot F (red.) Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Tom 1-2. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL Warszawa 2004/2006.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ:
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PROPEDEUTYKA PEDIATRII
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Pped
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska
dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska
lek. Marcin Banaszek
lek. Hanna Blask-Błaszyńska
lek. Leszek Karolewicz
Pr o wa d ząc y: lek. Elżbieta Król
lek. Ewa Malaryk
lek. Katarzyna Ralcewicz-Rut
lek. Dariusz Wasiński

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

3

2
V

30

Zaliczenie z oceną

2

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie i osiągnięcie praktycznych umiejętności w zakresie:
1. Zbierania wywiadu.
2. Badania podmiotowego i przedmiotowego dzieci w różnym wieku.
3. Prowadzenie dokumentacji medycznej.
4. Fizjologii rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka.
5. Metod oceny rozwoju fizycznego i psychoruchowego.
6. Profilaktyki w pediatrii: szczepiemnia, zasady żywienia dzieci w różnym wieku, zasady przeprowadzania
powszechnych przesiewowych badań lekarskich w populacji dziecięcej, profilaktyka chorób
niedoborowych (krzywica, anemia z niedoboru żelaza i kwasu foliowego), profilaktyka próchnicy i wad
zgryzu. Zasady profilaktyki w wieku dziecięcym chorób cywilizacyjnych występujących w wieku dojrzałym.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, embriologii, fizjologii, genetyki, patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Tematyka wykładów:
1. Historia pediatrii i opieka nad dzieckiem w Polsce
2. Rozwój dziecka, metody jego oceny i wykorzystania w diagnostyce klinicznej.
3. Podstawy klinicznej symptomatologii w pediatrii.
4. Okres prenatalny i noworodkowy.
5. Rozwój układu dokrewnego. Symptomatologia zaburzeń endokrynologicznych.
6. Układ pokarmowy dziecka. Żywienie dzieci zdrowych i chorych.
7. Symtomatologia chorób wymagających interwencji chirurgicznej u dzieci.
8. Dojrzewanie układu immunologicznego dziecka. Profilaktyka infekcji.
9. Symptomatologia zaburzeń układu krwiotwórczego u dzieci.
10. Układ oddechowy dziecka. Symptomatologia chorób układu oddechowego.
11. Rozwój układu krążenia. Symptomatologia chorób układu krążenia u dzieci.
12. Symptomatologia chorób układu moczowego u dzieci.
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13. Stany nagłe w pediatrii.
14. Symptomatologia i diagnostyka chorób dziedzicznych.
15. Epidemiologia i symptomatologia chorób nowotworowych u dzieci.
Tematyka ćwiczeń:
Oddział Noworodków
1.System „matka razem z dzieckiem” (rooming-in).
2.Ocena stanu ogólnego noworodka: skala Apgar, pojęcie zamartwicy.
3.Cechy mrfologiczne i fizjologiczne, badanie i pielegnacja noworodka donoszonego.
4. Ocena morfologiczna i fizjologiczna wcześniaka: kryteriumwcześniactwa, przyczyny wcześniastwa, odrębności
morfologiczne i fizjologiczne noworodka urodzonego przedwcześnie, pielegnacja wcześniaka.
5. Ocena morfologiczna i fizjologiczna noworodka z zespołem hipotrofii wewnątrzmacicznej, etiologia
wewnątrzmacicznego zahamowania wzrastania płodu.
6. Adaptacja noworodka do życia pozmacicznego (stany przejściowe): żółtaczka fizjologiczna noworodków,
pourodzeniowy spadek masy ciała, adaptacyjne zaburzenia krzepnięcia u noworodków, stolce przejściowe,
rumień toksyczno-alergiczny.
7.Odrębności adaptacji u wcześniaków i noworodków z hipotrofią wewnątrzmaciczną.
Oddział Niemowlęcy. Ćwiczenie 1
1. Wywiad w okresie niemowlęcym.
2. Rozwój fizyczny(somatyczny) niemowlęcia: dynamika przyrostów masy i długości ciala oraz obwodu głowy i klatki
piersiowej, zmiany proporcji ciała w okresie niemowlęcym, rozwój narząu żucia i uzębienia: ząbkowanie, metody
oceny rozwoju fizycznego (siatki centylowe, tabele norm, wskaźniki proporcji).
3. Badanie przedmiotowe noworodka.
4. Rozwój psychomotoryczny niemowlęcia: etapy rozwoju lokomocji i kontroli postawy ciała, rozwój procesów
poznawczych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój kontaktów społecznych, etapy rozwoju percepcji mowy i
wokalizacji niemowląt, emocjonalnej więci z matka dla prawidłowego rozwoju osobowości dziecka, metody oceny
rozwoju psychomotorycznego:
• diagnostyka psychologiczna rozwoju (iloraz rozwoju),
• próby testowe służące do orientacyjnej oceny rozwoju psychomotorycznego niemowląt (karta rozwoju
psychoruchowego wg Chrzanowskiej, Orientacyjny Test Psychoruchowego Rozwoju Dziecka Denver, skala
rozwoju ruchów niemowlęcia Zdańskiej-Brinkcken i Wolańskiego, skala osiągnięć w rozwoju mowy
Przetacznikowa i Spionek oraz Silvera, siatki centylowe motoryki niemowlęcia Zdańskiej-Brincken i
Wolańskiego).
5. Badanie przedmiotowe niemowlęcia.
Oddział Niemowlęcy. Ćwiczenie 2
1. Terminy i zakres powszechnych, profilaktycznych badań lekarskich u noworodków, niemowląt i dzieci do
lat
2.
2. Profilaktyka chorób zakaźnych: szepienia ochronne.
3. Profiilaktyka chorób niedoborowych okresu niemowlęcego i wczesnosdziecięcego: niedokrwistość fizjologiczna I
kwartału, niedokrwistość z niedoboru żeaza i kwasu foliowego, krzywica.
4. Żywienie noworodków i niemowląt: karmienie naturalne, rodzaje mieszanek odżywczych, schemat sztucznego
żywienia niemowląt.
Oddział Dzieci Starszych. Ćwiczenie 1
1. Rozwój fizycznty dziecka w okresie poniemowlęcym: dynamika przyrostów masy i wysokości ciala, zmiany
proporcji ciała, dymorfizm płciowy, rozwój uzębienia.
2. Rozwój psychiczny dziecka w okresie poniemowlęcm: doskonalenie ruchów postawno-lokomocyjnych i
narzędziowych (praksji), rozwój kontktów społecznych, rozwój mowy, ocena psychologiczna zdolności
intelektualnych (iloraz inteligencji), lateralizacja.
3. Bdanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka.
Oddział Dzieci Starszych. Ćwiczenie 2
2. Zasady żywienia dzieci starszych: zapotrzebowanie na białko i energię po okresie niemowlęcym,
zapotrzebowanie na tłuszcze po okresie niemowlęcym, zalecane spożycie węglowodanów o okresie
niemolęcym, zalecany normy spożycia makro- i mikroelementów, zapobiegaie niedoborom witaminowym,
gotowe przetwory spożywcze dla dzieci starszych.
3. Profilaktyka pierwotna chorób układu krążenia: rola racjonalnego żywienia, aktywności izycznej, odporności na
stres.
4. Ogólne zasady zapobiegania próchnicy zębów i chorobom przyzębia oraz wadom zgryzu: higiena jamy ustnej,
racjonalne żywienie, uzupełnienie związków fluoru.
5. Poblem uzależnień u dzieci – symptomatologia i profilaktyka.
6. Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka.
Przychodnia
1. Zasady funkcjonowania poradni dziecięcych.
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2. Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka, zbieranie wywiadu, postawienie wstępnego rozpoznania i jego
weryfikacja, planowanie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.
3. Realizacja programu szczepień ochronnych.
4. Badania bilansowe.
5. Współpraca pomiędzy POZ a poradniami specjalistycznymi.
6. Dyspanseryzacja i pojęcie czynnego poradnictwa lekarskiego.

METODY KSZTAŁCENIA:
Program nauczania propedeutyki pediatrii realizowany jest w semestrze zimowym w ramach 15 wykładów (po 2 godziny
lekcyjne) oraz 6 ćwiczeń praktycznych (po 5 godzin lekcyjnych).
Zajęcia odbywają się w Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Noworodkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w
Zielonej Górze oraz z Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze. Zajęcia praktyczne w grupach 5-osobowych.Wykłady w
formie prezentacji multimedialnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, w tym
karmienia naturalnego, szczepień ochronnych i prowadzenia
bilansu zdrowia dziecka
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych
chorób dzieci:
a) krzywicy, tężyczki, drgawek,
b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i
osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolność i
serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,
c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg
oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy,
mukowiscidozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki,
wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioruchowego,
d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności
szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym
guzów litych typowych dla wieku dziecięcego,
e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek,
zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby
wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, trzustki, cholestaz i chorób
wątroby oraz innych chorób nabytych i wad wrodzonych
przewodu pokarmowego,
f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu
moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i
przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń
nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu,
choroby refluksowej pęcherzowo- moczowodowej,
g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób
nadnerczy, cukrzycy, otyłości, zaburzeń dojrzewania i funkcji
gonad,
h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon
mózgowo-rdzeniowych, padaczki,
i)najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,
j)zespołów genetycznych,
k) chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego
zapalenia stawów, tocznia układowego, zapalenia: skórnomięśniowego;
zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania
seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania:
psychoz, uzależnień , zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci;

E.W2

E.W4

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu

E.W5

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W3

wykład
ćwiczenia
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zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci
oraz zasady postępowania w tych stanach

E.W6

przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

E.U2

przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

E.U4

przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz
badanie otoskopowe;

E.U6

ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

E.U7

ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego
dojrzałość, bada odruchy noworodkowe

E.U8

zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na
siatkach centylowych

E.U9

ocenia stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

E.U10

przeprowadza badania bilansowe

E.U11

ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta

E.U13

rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia

E.U14

interpretuje badania laboratoryjne identyfikuje przyczyny
odchyleń

E.U24

kwalifikuje pacjenta do szczepień

E.U27

wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym
pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny

E.U29

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do zajęć weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej.
Zaliczenie końcowe w formie testowej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
60
30
90
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Krawczyński M. Propedeutyka pediatrii. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2009
2. Obuchowicz A. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, Katowiec PZWL 2016.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Dobrzańska A, Ryżko J (red.) Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i
egzaminu specjalizacyjnego. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2005.
2. Kubicka K, Kawalec W (red.) Pediatria. Tom 1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa
2006.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne
i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska
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PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII
K od p r ze dm io tu : 12.3-WL-LEK-PS
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : lek. stom. dr n. med. Jacek Kotuła

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: lek. stom. dr n. med. Jacek Kotuła

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
1
W yk ł a d

15

1

IX

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nauka rozpoznawania chorób stomatologicznych oraz objawów wtórnych uwydatniających się w
chorobach układowych; posiadanie umiejętności skierowania do właściwego specjalisty. Zapoznanie studenta z
najnowszymi osiągnięciami naukowymi w stomatologii. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych
w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii i histologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zakres i specyfika stomatologii.
Podstawowe informacje o poszczególnych specjalnościach stomatologicznych.
Choroby zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
Próchnica zębów u dorosłych i dzieci
Higiena jamy ustnej.
Schorzenia przyzębia
Zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej związane z chorobami ogólnoustrojowymi.
Manifestacja ogólnoustrojowa chorób zębów i przyzębia.- ogniska zakażenia, schorzenia odogniskowe
Nowotwory jamy ustnej i twarzoczaszki.
Postępowanie w urazach twarzoczaszki.
Schorzenia gruczołów ślinowych.
Bóle głowy i twarzy z przyczyn stomatologicznych.
Badania radiologiczne w stomatologii.
Choroby stawu skroniowo-żuchwowego.

METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia odbywają się w formie wykładów przy użyciu bogatego materiału obrazowego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób;

E.W1

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich
powikłań:

E.W7

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany
opisowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe,
dyskusja

wykład
wykład

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

152

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych choro-bach
układu nerwowego
zna zasady terapii skojarzonych w onkologii, algorytmy
postępowania diagnostyczno-leczniczego w najczęściej
występujących nowotworach człowieka; Dziennik Ustaw – 10 –
Poz. 631
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;

E.W14

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne;

E.U16

kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego

E.U20

planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U32

E.W26

E.U1

sprawdziany
opisowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe,
dyskusja

wykład

sprawdziany
opisowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe,
dyskusja
sprawdziany
opisowe,
dyskusja

wykład

wykład

wykład
wykład
wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Do zaliczenia przedmiotu wymagana jest 90 % frekwencja na wykładach. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Zaliczenie końcowe w formie testowej. Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem
zaliczenia przedmiotu.
Ocena końcowa to wynik testu zaliczeniowego

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia;
itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
15

15

30
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Jańczuk Z. (red.) Zarys stomatologii. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. Lekarskie PZWL
Warszawa 1983.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Tyldesley WR. Atlas chorób jamy ustnej. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1983.
2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki
o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Jacek Kotuła
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PSYCHIATRIA
K od p r ze dm io tu : 12.2-WL-LEK-Psch
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Władysła Sterna

S em est r

Licz ba go dz in
w ty godn iu

For ma
z aj ę ć

Licz ba go dz in
w s em e st rz e

dr n. med. Władysław Sterna
lek. med. Adam Moniakowski
Pr o wa d ząc y:
lek. med. Grzegorz Dobrzyński

For ma
z al icz en ia

Pun kt y
ECT S

St ud i a st ac jon a rn e
W yk ład

45

Ć wic ze n i a

30

S em in ar ia

15

VIII

Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

5

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nabycie wiedzy o najważniejszych schorzeniach psychiatrycznych. Nabycie umiejętności zbierania
wywiadu i analizy symptomatologii u pacjentów z chorobami psychiatrycznymi. Znajomość uregulowań prawnych
dotyczących leczenia psychiatrycznego. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w psychiatrii.
Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy
i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, farmakologii.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady
1. Badanie psychiatryczne i wywiad psychiatryczny.
2. Psychopatologia ogólna.
3. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe.
4. Choroby afektywne.
5. Zaburzenia nerwicowe.
6. Zaburzenia snu.
7. Zaburzenia odżywiania się.
8. Zespoły otępienne.
9. Uzależnienie od substancji psychoaktywnych.
10. Uzależnienie od alkoholu.
11. Psychiatria dzieci i młodzieży.
12. Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego.
13. Samobójstwo.
14. Stany nagłe w psychiatrii.
15. Psychoterapia w psychiatrii.
16. Leki stosowane w psychiatrii.
17. Leczenie odwykowe - rodzaje i warunki prawne.
18. Zagadnienia prawne dotyczące osób chorych psychicznie.
Seminaria (godz.):
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1-5.
Nawiązywanie kontaktu z pacjentem przejawiającym zaburzenia psychiczne. Podstawy badania
psychiatrycznego. Zagrożenie samobójstwem – nawiązywanie kontaktu, zasady postępowania oraz prawne
uwarunkowania leczenia.
6-10.
Stany nagłe w psychiatrii: zachowania agresywne i stany pobudzenia; napady paniki; majaczenie; złośliwy zespół
neuroleptyczny; zespół serotoninowy.
11-15. Zasady przyjmowania, leczenia oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Przymus bezpośredni. Podstawy prawne leczenia odwykowego.
Ćwiczenia (godz.):
1-6. Psychopatologia ogólna. Badanie psychiatryczne. Zasady prowadzenia dokumentacji na oddziale psychiatrycznym.
Praktyczne zasady stosowania przymusu bezpośredniego.
7-12. Zaburzenia afektywne: rozpoznawanie,
rozpoznawanie, leczenie, rehabilitacja.

leczenie,

rehabilitacja.

Schizofrenia i

zaburzenia urojeniowe:

13-18. Uzależnienie od alkoholu: zasady leczenia zespołów abstynencyjnych; formy leczenia uzależnień. Uzależnienie od
środków psychoaktywnych: leczenie farmakologiczne i psychoterapia. Leczenie zespołów abstynencyjnych.
19-24. Zespoły otępienne: rozpoznawanie, leczenie. Zaburzenia psychiczne na podłożu somatycznym. Różnicowanie
zaburzeń psychicznych od zaburzeń wynikających ze stanu somatycznego i wymagających leczenia na oddziale
somatycznym. Psychogeriatria. Zasady stosowania leków psychotropowych u osób starszych.
25-30. Zaburzenia odżywiania. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia zaburzeń odżywiania na oddziale
psychiatrycznym. Zaburzenia osobowości – psychoterapia i farmakoterapia; stany dekompensacji wymagające
hospitalizacji psychiatrycznej. Zasady orzekania o niepełnosprawności w psychiatrii.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady prowadzone będą w formie prezentacji multimedialnych.
Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa.
Seminaria w grupach 20 osób.
Seminaria są obowiązkowe, zaliczane na podstawie listy obecności.
Usprawiedliwiona nieobecność na seminarium (zwolnienie lekarskie, potwierdzone zdarzenie losowe) może być odrobione
z inną grupą lub w wyjątkowych przypadkach zaliczone na podstawie odpowiedzi ustnej u asystenta.
Ćwiczenia są obowiązkowe.
Zajęcia ćwiczeniowe prowadzone są na oddziale psychiatrycznym, w grupach ćwiczeniowych od godziny 8.30, od
poniedziałku do piątku (łącznie 30 godzin na grupę).
Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (zwolnienie lekarskie, potwierdzone zdarzenie losowe) może być
odrobione z inną grupą lub w wyjątkowych przypadkach zaliczone na podstawie odpowiedzi ustnej u asystenta.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
zna podstawowe koncepcje patogenezy zaburzeń
psychicznych

E.W15

zna symptomatologię ogólną zaburzeń psychicznych oraz
zasad ich klasyfikacji

E.W16

zna objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w najczęstszych chorobach psychicznych,
w tym: a) schizofrenii, b) zaburzeniach afektywnych i
adaptacyjnych, c) zaburzeniach odżywiania, d)
zaburzeniach związanych z przyjmowaniem substancji
psychoaktywnych
zna zasady diagnostyki i postępowania w stanach nagłych w
psychiatrii

E.W17

zna specyfikę zaburzeń psychicznych i ich leczenia u dzieci,
młodzieży oraz w okresie starości

E.W19

E.W18

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
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zna objawy zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób
somatycznych, ich wpływ na przebieg choroby podstawowej
i rokowanie oraz zasady ich leczenia
posiada wiedzę na temat seksualności człowieka i
podstawowych zaburzeń z nią związanych

E.W20

E.W21

zna przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad przyjęcia do szpitala
psychiatrycznego

E.W22

przeprowadza badanie psychiatryczne

E.U5

rozpoznaje objawy lekozależności i proponuje postępowanie
lecznicze

E.U19

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie seminariów: na podstawie obecności.
Zaliczenie ćwiczeń: przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane jest przez prowadzącego zajęcia w formie ustnej lub
pisemnej.
Zaliczenie końcowe w formie pisemnej/testowej. Do zaliczenia końcowego z przedmiotu student jest dopuszczany
na podstawie zaliczenia seminariów i ćwiczeń. Test jednokrotnego wyboru, 30 pytań. Każde pytanie oceniane jest za
2 punkty. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 36 pkt (60%) na 60 pkt. możliwych do zdobycia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia;
itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
90

35

125
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

5

Literatura podstawowa:
1. Jarema M. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydanie II. Warszawa 2017r.
Literatura uzupełniająca:
1. Puri B.K., Treasaden I.H. Psychiatria. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner. Wrocław
2014r.
Literatura dla zmotywowanych:
1. Gałecki P., Szulc A. Psychiatria. Edra Urban & Partner. Wrocław 2018

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Władysław Sterna
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REHABILITACJA
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-Reh
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz
dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz
lekarze Oddziału Rehabilitacji

S em est r

Licz ba go dz in
w t y godn iu

For ma
z aj ę ć

Licz ba go dz in
w s em e st rz e

Pr o wa d ząc y:

For ma
z al icz en ia

Pun kt y
ECT S

St ud i a st ac jon a rn e
W yk ład

15

Ć wic ze n i a

15

IX

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

1

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności oceny funkcjonalnej pacjenta niepełnosprawnego; oceny wskazań i
przeciwwskazań do stosowania fizjoterapii na podstawie znajomości fizjologii i patologii wysiłku fizycznego; oceny wpływu
fizjoterapii na układy czynnościowe człowieka, w szczególności układ krążenia i układ oddechowy; planowania programu
rehabilitacji i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w dysfunkcjach poszczególnych układów.
Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w rehabilitacji. Nabycie przez studenta podstawowych
umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami
naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, fizyki medycznej, propedeutyki chorób wewnętrznych, radiologii,
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
WYKŁAD:
1. Rehabilitacja- terminologia ,pojęcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawności, rys historyczny. Zespół
rehabilitacyjny, organizacja rehabilitacji w Polsce, rehabilitacja jako proces kompleksowy.
2. Wpływ aktywności ruchowej na organizm i zdrowie człowieka. Fizjologiczne podstawy fizjoterapii.
3. Rehabilitacja po urazach. Rehabilitacja w profilaktyce upadków i złamań osteoporotycznych.
4. Rehabilitacja w schorzeniach układu nerwowego i układu ruchu.
5. Podstawy usprawniania osób otyłych. Bóle krzyża – choroba cywilizacyjna.
6. Fizjologiczne podstawy usprawniania dzieci. Wady postawy i skoliozy. Elementy orzecznictwa lekarskiego
ĆWICZENIA
1. Zastosowanie, wskazania i przeciwwskazania poszczególnych rodzajów fizjoterapii.
2. Badanie funkcjonalne, ocena siły mięśniowej, zakresu ruchów stawów, aktywności dnia codziennego (ADL)
3. Sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoc ortopedyczna i techniczna w usprawnianiu funkcjonowania osób
niepełnosprawnych. Protezy, ortezy i zaopatrzenie ortopedyczne.
4. Rehabilitacja w schorzeniach poszczególnych układów: krążenia, oddechowego, nerwowego i ruchu. Rehabilitacja
onkologiczna.
5. Rehabilitacja w geriatrii.
6. Rola psychologa i logopedy w rehabilitacji.
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METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5-osobowych odbywają się w oddziale rehabilitacji. Student uczestniczy w planowaniu i
przebiegu rehabilitacji. Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

E.W30

sprawdziany opisowe i
praktyczne, dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.W31

sprawdziany opisowe i
praktyczne, dyskusja

wykład
ćwiczenia

E.U22

sprawdziany opisowe i
praktyczne, dyskusja
sprawdziany opisowe i
praktyczne, dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

efektów
Posiada wiedzę z podstaw rehabilitacji. Zna i rozumie
pojęcie rehabilitacji, kalectwa, inwalidztwa,
niepełnosprawności.
Posiada wiedzę na temat fizjoterapii i jej zadań w
rehabilitacji osób ze schorzeniami układu krążenia,
oddechowego, nerwowego i ruchu oraz pediatrii, geriatrii,
psychiatrii, ginekologii i położnictwa.
Potrafi ocenić stan funkcjonalny pacjenta ortopedycznego,
neurologicznego, kardiologicznego, pulmonologicznego.
Potrafi zaplanować program rehabilitacji w wybranych
schorzeniach metabolicznych, układu krążenia,
oddechowego, nerwowego i ruchu.

E.U23

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia.
Zaliczenie końcowe w formie testowej. Uzyskanie 60 % prawidłowych odpowiedzi możliwych do zdobycia jest warunkiem
zaliczenia testu. Do testu końcowego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
0
30
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Kruczyński J., Szulc A. Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja, PZWL, Warszawa 2015
2. Kiwerski J, (red.) Rehabilitacja medyczna – podręcznik akademicki. PZWL, Warszawa 2005.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Białoszewski D. Fizjoterapia w ortopedii. PZWL, Warszawa 2014
2. Opara J. Neurorehabilitacja. Elamed, Katowice 2018
3. Heuter – Becker A., Doelken M., Badanie kliniczne w fizjoterapii. Edra Urban & Partner, Wrocław 2018
4. Milanowska K., Kinezyterpia. PZWL, Warszawa 2015
5. Mikołajewska E. Fizykoterpia dla praktyków. PZWL, Warszawa 2011
6. Górski J., Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2019
7. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz
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ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-AiIT
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Sybilla Mańkowska- Brzozowska

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr n. med. Sybilla Mańkowska- Brzozowska

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30
IX-X
45

Egzamin
Zaliczenie z oceną

5

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w resuscytacji oddechowo-krążeniowej, przygotowania chorego do
znieczulenia i opieki poznieczuleniowej oraz monitorowania stanu chorego podczas znieczuleń i w ostrych stanach
zagrożenia życia; rozpoznawania wskazań do leczenia w oddziałach intensywnej terapii; zwalczania ostrego i
przewlekłego bólu. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w anestezjologii. Nabycie przez
studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i
umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
Studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami znieczulenia ogólnego i regionalnego. Zajęcia odbywają się w
obejściach operacyjnych Szpitali Klinicznych, w których studenci mogą asystować pod nadzorem prowadzącego
ćwiczenia do zabiegów stosowanych w anestezjologii, intensywnej terapii, m.in. prowadzenia wentylacji płuc przez
maskę twarzową z wykorzystaniem układu okrężnego w aparacie do znieczulenia, cewnikowaniem żył obwodowych.
Oceniają też stan ogólny chorego ze szczególnym uwzględnieniem badania podmiotowego i przedmiotowego chorego
przed znieczuleniem. Uczą się technik znieczulania, zasad bezpośredniej opieki śródoperacyjnej i pooperacyjnej oraz
uśmierzania bólu ostrego pooperacyjnego. Monitorują podstawowe czynności życiowe i interpretują ich wyniki. Oceniają
stan przytomności, natężenie bólu, wydolności oddechowej, układu krążenia. W oddziałach intensywnej terapii studenci
zapoznają się z diagnostyką i leczeniem ostrych zaburzeń w układzie krążenia, układzie oddechowym we wstrząsie oraz
zapoznają się z obsługą i wskazaniem do stosowania respiratorów i urządzeń monitorujących. Podczas zajęć studenci
mają zapewniony bezpośredni kontakt z pacjentem. Zapoznają się także z możliwościami leczenia niewydolności
wielonarządowej, w tym z terapią nerkozastępczą, jej celami oraz skutecznością.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii, propedeutyki chorób wewnętrznych,
propedeutyki pediatrii, diagnostyki laboratoryjnej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Definicja znieczulenia ogólnego, charakterystyka okresów i etapów znieczulenia, kryteria głębokości
znieczulenia
2. Przedoperacyjne badanie pacjenta i ocena ryzyka znieczulenia i zabiegu. Świadoma zgoda na
znieczulenie
3. Przygotowanie pacjenta do zabiegu i znieczulenia, zasady premedykacji oraz skale oceny ryzyka
okołooperacyjnego
4. Sprzęt i leki stosowane w znieczuleniu ogólnym
5. Powikłania znieczulenia ogólnego
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6. Zasady znieczulenie poza salą operacyjną
7. Zasady koncepcji ERAS
8. Definicja, podział znieczulenia regionalnego, dobór sposobu znieczulenia z uwzględnieniem wskazań i
przeciwwskazań. Współczesne sposoby znieczulenia regionalnego. Środki znieczulenia miejscowego.
Charakterystyka właściwości fizykochemiczne i czas działania
9. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia przewodowego i asysta przy wykonaniu praktycznym.
Powikłania podczas i po znieczuleniu regionalnym
10. Definicja, kryteria i zasady leczenia bólu ostrego i przewlekłego
11. Problemy znieczulenia u kobiet w ciąży. Znieczulenie do cięcia cesarskiego (natychmiastowe,
planowane)
12. Swoiste problemy znieczulenia u dzieci. Przedoperacyjna ocena noworodka, niemowlęcia i małego
dziecka
13. Rodzaje znieczuleń u dzieci. Farmakologia leków, specyfikacja wybudzenia i przekazania dzieci z bloku
operacyjnego
14. Wskazania do leczenia w OAiIT
15. Monitorowanie i sposoby terapii w OAiIT
16. Rozpoznawanie i leczenie różnych rodzajów wstrząsu, niewydolności oddechowej, niewydolności
krążenia, niewydolności nerek a także niewydolności wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem
OUN oraz obrażeń wielomiejscowych i wielonarządowych
17. Choroba poresuscytacyjna
18. Orzekanie o śmierci człowieka i śmierci mózgu jako śmierci człowieka
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 3-4 osobowych w oddziale intensywnej terapii oraz w poradni leczenia bólu.
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze
powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i
inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych
zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego,
przygotowania pacjenta do operacji, wykonania
znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej
sedacji

F.W3.

zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i
monitorowaniem pooperacyjnym

F.W5

zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii

F.W6

zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej noworodków, dzieci i dorosłych

F.W7

zakłada wkłucie obwodowe

F.U5

wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem
automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne
czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy
działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych
czynności resuscytacyjnych

F.U10

F.W4

F.U11

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe
parametry życiowe

F.U12

ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z
obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi

F.U21

sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja
sprawdziany opisowe,
testowe i praktyczne,
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Wykład: egzamin przeprowadzony w formie pisemnej - test składający się z 60 pytań, warunkiem zdania
egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Do egzaminu student jest dopuszczany na
podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do
realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę przed lub po każdym bloku
tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów, test praktycznych umiejętności,
obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem, aktywność studenta na zajęciach potwierdzona podpisem
asystenta w książeczce ćwiczeń. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie
uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

75
50
125
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

5

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Waldemar Machała Wykłady z Anestezjologii, PZWL, 2019
2. Bogdan Kamiński, Andrzej Kubler Anestezjologia i intensywna terapia. Podręcznik dla studentów
medycyny. PZWL, 2014.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. R. Larsen Anestezjologia , Elsevier Urban & Partner, 2013.
2. Smith, Colin Pinnock, Ted Lin Podstawy anestezjologii , DB Publishing, 2012.
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. n. med. Michał Gaca, prof. UZ
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CHIRURGIA NACZYNIOWA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Chn
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz, prof. UZ
lek.med. Arkadiusz Kamiński
Pr o wa d ząc y:
lek.med. Iwona Niedźwiedź
lek. med. Bartosz Golik

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15

2

1
IX, X

15

Zaliczenie z oceną

1

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie etiologii, możliwości zapobiegania, symptomatologii i diagnostyki najczęstszych schorzeń
naczyń obwodowych wraz z oceną celowości i możliwości leczenia operacyjnego. Poznanie zasad postępowania w
stanach nagłych oraz leczenia ambulatoryjnego. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w chirurgii
naczyniowej Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz
integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patomorfologii, patofizjologii, propedeutyki chorób wewnętrznych, chirurgii
ogólnej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
WYKŁADY:
Wykład I
Czynniki ryzyka i profilaktyka chorób naczyń.
Symptomatologia i diagnostyka schorzeń chirurgicznych naczyń krwionośnych.
Badania dodatkowe w chirurgii naczyniowej.
Leczenie chirurgiczne i endowaskularne chorób naczyń.
Wykład II
Ostre i przewlekłe niedokrwienie kończyn.
Tętniaki aorty i tętnic obwodowych.
Rozwarstwienie, krwiak śródścienny i penetrujące owrzodzenie aorty
Wykład III
Zwężenie i niedrożność tętnic dogłowowych i kończyn górnych.
Zespół górnego otworu klatki piersiowej i inne zespoły uciskowe.
Zaburzenia naczynioruchowe.
Wykład IV
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Współczesne leczenie przeciwzakrzepowe.
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Żylaki kończyn dolnych i przewlekła niewydolność żylna.
Choroby układu limfatycznego.
Wykład V
Dostępy naczyniowe do dializoterapii.
Urazy naczyń krwionośnych.
Rozpoznawanie i leczenie stanów zagrożenia życia w chirurgii naczyniowej.
ĆWICZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Badanie przedmiotowe i podmiotowe chorego z chorobą naczyń obwodowych.
Postawienie wstępnego rozpoznania i zaplanowanie badań dodatkowych
Interpretacja wyników badań dodatkowych (badania laboratoryjne, ultrasonografia dopplerowska, angiografia
TK, angiografia RM).
Wykonywanie badania dopplerowskiego tętnic i oznaczania wskaźnika kostka-ramię.
Określenie ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i zaplanowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej.
Postawienie rozpoznania ostatecznego i zaplanowanie leczenia u chorego z chorobą naczyń obwodowych.
Ustalenie tryby leczenia: nagły, pilny, planowy. Ustalenie sposobu leczenie (zachowawcze, chirurgiczne,
wewnątrznaczyniowe). Uzasadnienie wyboru postępowania.
Przygotowanie chorego do zabiegu.
Obserwacja/asystowanie do zabiegu operacyjnego (opcjonalnie)
Ocena wczesnych wyników leczenia zabiegowego. Ocena gojenia się rany.
Asystowanie przy zmianach opatrunków.
Prowadzenie obserwacji lekarskich.
Stosowanie kompresjoterapii.
Opracowanie epikryzy, formułowanie zaleceń pooperacyjnych i planowanie dalszego leczenia.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5-osobowych odbywają się w oddziale chirurgii naczyniowej. Student uczestniczy w codziennej pracy
oddziału i w operacjach. Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze
powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych

F.W3

zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego,
przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia
ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji

F.W4

zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i
monitorowaniem pooperacyjnym

F.W5

zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań
obrazowych, w szczególności:
a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,
b) metody instrumentalne i techniki obrazowe
wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,
c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów
do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz
przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących

F.W10

F.U1
asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje
pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną
F.U2
posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
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F.U3
stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki
zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek
chirurgiczny

F.U4

F.U5
zakłada wkłucie obwodowe
F.U9
zaopatruje krwawienie zewnętrzne

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia.
Zaliczenie końcowe w formie testowej. Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem
zaliczenia testu. Do testu końcowego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
20
50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Szmidt J, Kużdżał J(red.) Podstawy chirurgii. Wyd. Medycyna Praktyczna Kraków 2009

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Wesley S. Moore, Peter F. Lawrence, Gustavo S. Oderich. Chirurgia naczyniowa i wewnątrznaczyniowa
Przegląd wiedzy Tom 1 i 2. Oficyna Wydawnicza Atena 2019
2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz, prof. UZ
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CHIRURGIA – TORAKOCHIRURGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-CHt
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Roman Lewandowski
dr n. med. Roman Lewandowski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15
IX-X
15

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

2

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie symptomatologii i diagnostyki schorzeń klatki piersiowej z oceną celowości i
możliwości leczenia operacyjnego. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w
torakochirurgii. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań
klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patomorfologii, patofizjologii, propedeutyki chorób wewnętrznych, chirurgii
ogólnej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Tematy wykładów
1. Czym zajmuje się torakochirurgia. Diagnostyka nie inwazyjna i inwazyjna
2. Guzy płuc , śródpiersia i opłucnej: etiologia, klinika, leczenie, powikłania i profilaktyka
3. Inne schorzenia klatki piersiowej, diagnostyka i leczenie ropniak - ropień - ropowica, rostrzenia oskrzeli
sekwestracja płuc, gruźlica. Przeszczepy płuc.
4. Tępy uraz klatki piersiowej i obrażenia tułowia.
Tematy Ćwiczeń
DZIEŃ PIERWSZY
1.
Stany zagrożenia życia w obrażeniach i chorobach klatki piersiowej.
2.
Ćwiczenia na sali operacyjnej.
3.
Zaliczenie wiadomości z anatomii, fizjologii i patofizjologii klatki piersiowej.
DZIEŃ DRUGI
1.
Ciało obce w przełyku i drogach oddechowych Zapalenie śródpiersia. Guzy i torbiele śródpiersia.
2.
Ćwiczenia na sali operacyjnej.
3.
Zaliczenie wiadomości z dnia pierwszego.
DZIEŃ TRZECI
1.
Onkologia w chirurgii klatki piersiowej.
2.
Ćwiczenia na sali operacyjnej.
3.
Zaliczenie wiadomości z drugiego.
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METODY KSZTAŁCENIA:
1.

2.

3.

4.

5.

Ćwiczenia w grupach 5-osobowych odbywają się w oddziale torakochirurgii. Student uczestniczy w codziennej
pracy oddziału i w operacjach torakochirurgicznych. Wykłady w formie multimedialnej. Obowiązuje zakaz
nagrywania i rozprowadzania prelekcji i wykładów bez zgody prowadzącego.
Ćwiczenia na sali operacyjnej, w tym asysta do zabiegu operacyjnego, odbywają się w odzieży ochronnej; w
przypadku zajęć związanych z możliwością kontaktu z krwią lub innym materiałem biologicznym obowiązuje
używanie rękawiczek ochronnych. Studenci odpowiadają materialnie za sprzęt dydaktyczny powierzony im na
czas ćwiczeń. Zauważone usterki lub braki należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej zajęcia. Wszyscy
uczestnicy ćwiczeń zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP.
Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje student, który wykazał się przygotowaniem merytorycznym do prowadzonych zajęć
na podstawie literatury wymienionej na końcu regulaminu oraz uzyskał pozytywne oceny prac objętych tymi
zajęciami. Student, który nie wykazał się należytym przygotowaniem teoretycznym do ćwiczeń jest
zobowiązany do uzyskania, w terminie 7 dni, zaliczenia wymaganego materiału u osoby prowadzącej zajęcia, a
następnie do praktycznego odrobienia tych ćwiczeń w terminie uzgodnionym z opiekunem swojej grupy.
W przypadku zaistnienia przyczyn losowych/zdrowotnych uniemożliwiających uczestnictwo w ćwiczeniach
student zobowiązany jest do odrobienia zaległego ćwiczenia z inną grupą lub w terminie uzgodnionym z
opiekunem swojej grupy.
Nieobecności studenta na ćwiczeniach wynikające z: a) uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych
Uczelni, b) oficjalnej reprezentacji Uczelni na zewnątrz, c) działalności na rzecz Uczelni organizowanej lub
współorganizowanej przez Samorząd Studencki oraz d) uczestnictwa w egzaminie w trakcie sesji poprawkowej
są usprawiedliwiane, bez konieczności ich odrabiania, na podstawie usprawiedliwienia poświadczonego przez
odpowiedni organ.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania
oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wymagających interwencji
chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku
dziecięcego, w tym w szczególności: chorób klatki
piersiowej,
zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze
powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i
inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;
zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego,
przygotowania pacjenta do operacji, wykonania
znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej
sedacji;
zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i
monitorowaniem pooperacyjnym;

F.W1

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W3

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym,
przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo
okolicę operowaną;
posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U1

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U3

zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek
chirurgiczny;

F.U4

zaopatruje krwawienie zewnętrzne;

F.U9

monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe
parametry życiowe;

F.U12

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

F.W4

F.W5

F.U2

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia.
Zaliczenie końcowe w formie testowej. Uzyskanie 60% możliwych do zdobycia jest warunkiem zaliczenia testu. Do testu
końcowego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
W przypadku nie zaliczenia testu końcowego student zobowiązany jest do ponownego przystąpienia do zaliczenia
testowego/ustnego po uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
20
50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Szmidt J, Kużdżał J(red.) Podstawy chirurgii. Wyd. Medycyna Praktyczna Kraków 2009

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Garden OJ (red.). Chirurgia; podręcznik dla studentów. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2009
2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Roman Lewandowski
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CHIRURGIA - UROLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Chu
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

2

15
IX-X

Zaliczenie z oceną

15

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie symptomatologii i badania pacjenta ze schorzeniem urologicznym. Poznanie
zasad diagnostyki i leczenia w urologii. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w
urologii Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych
oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Symptomatologia chorób urologicznych.
2. Diagnostyka urologiczna.
3. Narzędzia urologiczne.
4. Podstawowe zabiegi urologiczne.
5. Zakażenia narządów moczowo-płciowych.
6. Kamica układu moczowego.
7. Nowotwory narządów moczowo-płciowych.
8. Wady układu moczowego.
9. Podstawowe wiadomości z urologii dziecięcej.
10. Podstawowe wiadomości z urologii ginekologicznej.
11. Choroby męskich narządów płciowych.
12. Choroby gruczołu krokowego.
13. Podstawowe wiadomości z andrologii.
14. Zaburzenia wzwodu.
15. Nagłe przypadki urologiczne.
16. Urazy narządów moczowo-płciowych.
17. Nowoczesne metody leczenia w urologii.
18. Diagnostyka molekularna wybranych nowotworów urologicznych.
19. Cewnikowanie, rodzaje cewników urologicznych.
20. Małoinwazyjne zabiegi urologiczne.
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia odbywają się w grupach 5-osobowych w formie ćwiczeń w oddziale urologii i poradni urologicznej.
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym oraz asystuje przy
przygotowaniu pola operacyjnego

F.U1

posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

F.U2

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U3

badanie przedmiotowe urologiczne z uwzględnieniem badania
gruczołu krokowego

F.U6

asystuje przy ypowych procedurach urologicznych (endosopii
diagnostycznej i terapeutycznej układu moczowego, litotrypsji,
punkcji prostaty)

F.U24

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia.
Zaliczenie końcowe w formie testowej. Uzyskanie 60% możliwych do zdobycia jest warunkiem zaliczenia testu. Do testu
końcowego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
W przypadku nie zaliczenia testu końcowego student zobowiązany jest do ponownego przystąpienia do zaliczenia
testowego/ustnego po uzgodnieniu z koordynatorem przedmiotu.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)

30
20

Łącznie
Punkty ECTS

50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Urologia – podręcznik dla studentów pod red. A. Borkowskiego, PZWL 2008
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
2. O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks (red.): Chirurgia.
Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009, Wydawnictwo Elsevier
Urban & Partner
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. n. med. Maciej Salagierski, prof. UZ
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CHIRURGIA-NEUROCHIRURGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-CHn
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Paweł Jarmużek

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr n. med. Paweł Jarmużek
dr n. med. Piotr Defort
Pr o wa d ząc y: lek. med. Marcin Kot
lek.med. Piotr Makarewicz
lek. med. Maciej Pilarczyk

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15
X
15

Zaliczenie z oceną

2

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie najczęstszych chorób w neurochirurgii, z oceną wskazań do leczenia
operacyjnego. Poznanie zasad rozpoznawania i postępowania z pacjentem ze wzmożonym ciśnieniem
śródczaszkowym i w urazach czaszkowo-mózgowych, a także kwalifikowanie chorych neurologicznie do
leczenia operacyjnego. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w neurochirurgii.
Poznanie technik komunikacji z pacjentem i uzyskiwanie zgody na leczenie operacyjne. Nabycie przez
studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i
umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i
propedeutyki chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii, neurologii.

Zakres tematyczny wykładów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wprowadzenie do neurochirurgii
Urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
Nowotwory ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,
Krwotok podpajęczynówkowy,
Leczenie operacyjne w krwotoku śródmózgowym i udarze niedokrwiennym mózgu.
Leczenie zabiegowe tętniaków i malformacji tętniczo-żylnych,
Zespoły bólowe kręgosłupa.
Fizjologia i zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego.
Leczenie wodogłowia.
Obrzęk mózgu i wklinowanie.
Rozpoznawanie i leczenie wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.
Neuronawigacja i robotyka w neurochirurgii
Stymulatory mózgu i rdzenia kręgowego..
Biopsja stereotaktyczna.
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15. Diagnostyka obrazowa w neurochirurgii.
16. Rozpoznawanie śmierci mózgu.
17. Komunikacja z pacjentem i uzyskiwanie zgody na leczenie operacyjne
Zakres tematyczny ćwiczeń:
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi schorzeniami układu nerwowego wymagającymi leczenia operacyjnego.
C2. Poznanie następstw urazów czaszkowo-mózgowych i kręgosłupa oraz nerwów obwodowych.
C3. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami diagnostyki obrazowej w schorzeniach centralnego układu
nerwowego i kręgosłupa.

C4. Zapoznanie studentów z zasadami rozpoznawania i leczenia (operacyjnego i farmakologicznego) zespołu
nadciśnienia wewnątrzczaszkowego oraz prowadzenie karty nadzoru neurochirurgicznego.

C5. Poznanie najczęstszych powikłań po operacjach neurochirurgicznych oraz zasad rozpoznawania śmierci mózgu.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia prowadzone w grupach 5-osobowych na oddziale neurochirurgii i w poradni
neurochirurgicznej z udziałem studenta w operacji na bloku operacyjnym. Wykłady odbywają się w
formie prezentacji multimedialnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze
powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i
inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych
zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań
obrazowych, w szczególności:
a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,
b) metody instrumentalne i techniki obrazowe
wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,
c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów
do poszczególnych rodzajów badań obrazowych
oraz przeciwwskazania do stosowania środków
kontrastujących
zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania
śmierci mózgu

F.W3

F.W10

F.W15

ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z
obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi;

F.U21

rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego;

F.U22

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego
zajęcia. Zaliczenie końcowe w formie testowej. Uzyskanie 70% prawidłowych odpowiedzi jest warunkiem
zaliczenia testu. Do testu końcowego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
20
50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Lindsay Kenneth W. i wsp. Neurologia i neurochirurgia. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław
2011
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Ząbek M. Zarys neurochirurgii. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa
2. N. Boos, M. Aebi wyd. Polskie pod red. P. Jarmużek; Choroby kręgosłupa. Wyd. Medipage 2016
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Paweł Jarmużek
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CHIRURGIA DZIECIĘCA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-CHd
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Jan Nowak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr n. med. Jan Nowak
dr n. med. Marcin Polok
Pr o wa d ząc y:
dr n. med. Piotr Gajewski
lek. Med. Joanna Chrąchol
lek. Med. Paweł Żuk

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

IX
30

3

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest przedstawienie specyfiki chirurgii w odniesieniu do wieku dziecięcego, zaznajomienie z
najczęstszymi schorzeniami w poszczególnych grupach wiekowych. Zaznajomienie z odrębnościami i praktycznym
aspektem badania podmiotowego i przedmiotowego. Poznanie postępowania diagnostyczno-leczniczego w stanach
nagłych oraz umiejętność właściwego kierowania pacjenta na badania i konsultacje specjalistyczne. Zapoznanie studenta
z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w chirurgii dziecięcej. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności
niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii, farmakologii, propedeutyki pediatrii, propedeutyki chirurgii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wady wrodzone przewodu pokarmowego (02.10)
Wady i choroby układu moczowego (02.10)
Nowotwory wieku dziecięcego (04.10)
Ostre choroby chirurgiczne wieku dziecięcego w różnych przedziałach wieku (11.10)
Choroby zapalne kości i tkanek miękkich (11.10)
Wady ośrodkowego układu nerwowego (16.10)
Wady wrodzone układu oddechowego i klatki piersiowej (18.10)
Wady wrodzone i schorzenia twarzoczaszki, szyi (18.10)
Podstawy ortopedii dziecięcej (18.10)
Zaburzenia czynnościowe dolnych dróg moczowych, pęcherz neurogenny, diagnostyka (25.10)
Zaburzenia różnicowania płci

SEMINARIA/ĆWICZENIA:
1. Ostre schorzenia klatki piersiowej.
2. Wstrząs oligowolemicznyi septyczny.
3. Ostry brzuch.
4. Patologie powłok brzusznych.
5. Traumatologia.
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6.
7.
8.

Urazy wieku dziecięcego.
Oparzenia i wstrząs.
Choroby przewodu pokarmowego.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5-osobowych w oddziale chirurgii dziecięcej z nastawieniem na praktyczne nauczanie
przedmiotu. Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób
dzieci:
a. wad wrodzonych układu oddechowego
b. chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów
litych typowych dla wieku dziecięcego
c. ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, zaparć,
krwawień z przewodu pokarmowego, oraz innych chorób
nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego
d. zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu
moczowego, kamicy nerkowej, zaburzeń oddawania
moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem
odrębności wieku dziecięcego
zna wybrane zagadnienia z zakresu chirurgii dziecięcej, w tym
traumatologii, wady i choroby nabyte będące wskazaniem do
leczenia chirurgicznego u dzieci;

E.W3

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W1

wykład
ćwiczenia

zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania
podstawowych zabiegów operacyjnych

F.W3

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku:
a) obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym
uwzględnieniem stanów nagłych,
b) urazów czaszkowo-mózgowych,
przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

F.W13

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

E.U4

ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

E.U7

przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób dzieci

E.U12

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne

E.U16

posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

F.U2

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

F.W2

E.U2

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

F.U3

zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek
chirurgiczny

F.U4

bada węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w
aspekcie ostrego brzucha

F.U6

ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych
typów złamań, szczególnie złamań kości długich

F.U7

ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi
międzynarodowymi skalami punktowymi

F.U21

rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego;

F.U22

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego
zajęcia. Zaliczenie końcowe w formie testowej. Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia
jest warunkiem zaliczenia testu. Do testu końcowego student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia
ćwiczeń.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki
średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75
stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

60
15
75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Czerniak J. (red.) Chirurgia dziecięca; podręcznik dla studentów AM im. Piastów Śl. Wrocław 2008
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. „Chirurgia dziecięca” pod red. Macieja Bagłaja i Piotra Kalicińskiego, PZWL 2016
2. „Urazy kostno – stawowe u dzieci” – praktyczny podręcznik pod red. Krzysztofa Okłota wyd. lek.
PZWL 2008
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i
nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Jan Nowak
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

176

CHIRURGIA OGÓLNA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChO
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Dawid Murawa

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. n. med. Dawid Murawa
dr n. med. Bogusław Staniul
lek. med. Michał Bąk
lek. med. Marcin Cieciorowski
Pr o wa d ząc y: lek. med. Piotr Łącki
lek. med. Piotr Staniul
lek. med. Barbara Wojnowska
lek. med. Wojciech Wybrański

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30
VII
30

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

4

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych informacji na temat specyfiki specjalności chirurgicznych. Poznanie
chirurgicznego badania chorego, diagnostyki schorzeń chirurgicznych, rozpoznawania objawów „ostrego brzucha”, a także
rozpoznawanie wrodzonych i nabytych wad rozwojowych, rozpoznawanie zakażeń chirurgicznych. Student poznaje
algorytmy postępowania w stanach nagłych z uwzględnieniem diagnostyki i przygotowania do operacji. Zapoznanie
studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w chirurgii ogólnej. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności
niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Zarys historii chirurgii.
2. Zasady aseptyki i antyseptyki.
3. Badanie chirurgiczne.
4. Symptomatologia i zasady kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego w ostrych i przewlekłych
chorobach chirurgicznych.
5. Nowotwory.
6. Chirurgia wieku dziecięcego.
7. Podstawy i problemy współczesnej transplantologii.
8. Oparzenia.
9. Postępowanie w ambulatorium chirurgicznym.
10. Ostre niedokrwienie kończyny.
11. Zatory tętnic.
12. Choroby żył.
13. Ostre stany w urologii.
14. Ostre stany w onkologii.
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15. Traumatologia.
16. Niedrożność przewodu pokarmowego.
17. Zapalenie wyrostka robaczkowego.
18. Diagnostyka ostrych schorzeń jamy brzusznej.
19. Przepukliny.
20. Zapalenie pęcherzyka żółciowego.
21. Zapalenie trzustki.
22. Chirurgia laparoskopowa.
23. Podstawy chirurgii kosmetycznej.
24. Profilaktyka przeciwzakrzepowa.
25. Zakażenia tkanek miękkich i przyranne.
26. Krwawienia z przewodu pokarmowego.
27. Odleżyny.
28. Chirurgia endokrynologiczna.

METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia w grupach 5-osobowych odbywają się w formie ćwiczeń w oddziałach chirurgicznych i poradniach chirurgicznych,
z uwzględnieniem postępowania z pacjentem w izbie przyjęć.
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem
odrębności wieku dziecięcego, w tym w szczególności:
a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,
b) chorób klatki piersiowej,
c) chorób kończyn i głowy,
d) złamań kości i urazów narządów;
zna wybrane zagadnienia z zakresu chirurgii dziecięcej, w tym
traumatologii i otorynolaryngologii, wady i choroby nabyte będące
wskazaniem do leczenia chirurgicznego u dzieci;

F.W1

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W2

wykład
ćwiczenia

zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania
podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur
diagnostyczno-leczniczych;

F.W3

zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania
pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i
miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

F.W4

zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i
monitorowaniem pooperacyjnym

F.W5

asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole
operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

F.U1

posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U2

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U3

zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek
chirurgiczny;

F.U4

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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zakłada wkłucie obwodowe;

F.U5

bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w
aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez
odbyt

F.U6

ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych
typów złamań, szczególnie złamań kości długich;

F.U7

wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj
unieruchomienia konieczny do zastosowania w ty-powych
sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia
kończyny po założeniu opatrunku unieru-chamiającego;
zaopatruje krwawienie zewnętrzne

F.U8

F.U9

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej. Po każdym bloku tematycznym kolokwium w formie
ustnej lub pisemnej. Zaliczenie końcowe w formie testowej.
Zaliczenie końcowe w formie testowej, test jednokrotnego wyboru – do zaliczenia niezbędne udzielenie 60%
prawidłowych odpowiedzi. W przypadku oceny niedostatecznej z testu końcowego należy przystąpić do zaliczenia w
terminie i trybie uzgodnionym z odpowiedzialnym za zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

60
40
100
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Fibak J. Chirurgia. Repetytorium. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2004 (wydanie II - dodruk 2008),
Popiela T. Chirurgia dla studentów medycyny. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2009
Schmidt J. Podstawy chirurgii ogólnej. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2009

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Noszczyk W. Chirurgia. tom I, tom II. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2005
2. Góral R. Zarys chirurgii dla studentów medycyny. Wys. Lekarskie PZWL Warszawa 1994
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. n. med. Dawid Murawa
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CHIRURGIA - KARDIOCHIRUGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-ChK
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Jarosław Hiczkiewicz

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: zespół lekarzy Katedry

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15

1
VII i VIII

15

1

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

3

CEL PRZEDMIOTU:
Student powinien nabyć wiedzę z zakresu: badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z chorobami układu
krążenia. Zdobycie wiadomości dotyczących przyczyn, objawów, diagnostyki i postępowania terapeutycznego w zakresie
chorób kardiologicznych.
Student powinien umieć zaplanować i zinterpretować badania dodatkowe, zaplanować ewentualne konsultacje
specjalistyczne, ustalić diagnozę.
Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w kardiologii. Nabycie przez studenta podstawowych
umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami
naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chorób wewnętrznych.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
WYKŁADY:
WYKŁAD 1. Patofizjologia i prewencja miażdżycy, stabilna choroba wieńcowa.
WYKŁAD 2. Leczenie zachowawcze, inwazyjne i kardiochirurgiczne choroby niedokrwiennej serca.
WYKŁAD 3. Ostre zespoły wieńcowe Rola kardiologa interwencyjnego i kardiochirurga.
WYKŁAD 4. Zaburzenia rytmu serca leczenie inwazyjne i kardiochirurgiczne.
WYKŁAD 5. Zaburzenia przewodzenia – wskazania do stymulacji
WYKŁAD 6. Nagła śmierć sercowa i resuscytacja
WYKŁAD 7. Nadciśnienie tętnicze
WYKŁAD 8. Nabyte wady serca-czy tylko kardiochirurgia?
WYKŁAD 9. Wrodzone wady serca. Leczenie przezskórne i kardiochirurgiczne.
WYKŁAD 10. Ostra i przewlekła niewydolność serca. Leczenie zachowawcze i inwazyjne.
WYKŁAD 11. Kardiomiopatie - możliwości leczenia inwazyjnego i chirurgicznego.
WYKŁAD 12. Infekcyjne zapalenie wsierdzia Kiedy operować?
WYKŁAD 13. Zapalenie mięśnia sercowego, choroby osierdzia. Leczenie farmakologiczne i operacyjne.
WYKŁAD 14. Nadciśnienie płucne i żylna choroba zakrzepowo-zatorowa. Kiedy leczymy inwazyjnie a
kiedy chirurgicznie?
WYKŁAD 15. Choroby aorty. Kogo operować a komu implantować stentgraft?
ĆWICZENIA:
Ćwiczenie 1. Patofizjologia i prewencja miażdżycy.
Ćwiczenie 2. Choroba niedokrwienna serca – stabilna choroba niedokrwienna serca. Wskazania do
rewaskularyzacji przezskórnej i chirurgicznej.
Ćwiczenie 3. Ostre zespoły wieńcowe. Leczenie inwazyjne i chirurgiczne.
Ćwiczenie 4. Inwazyjna diagnostyka i leczenie w kardiologii.
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Ćwiczenie 5. Badania elektrofizjologiczne i hemodynamiczne.
Ćwiczenie 6. Nabyte wady serca. Metody leczenia chirurgicznego.
Ćwiczenie 7. Zaburzenia rytmu serca Leczenie farmakologiczne ,ablacje, kardiochirurgia.
Ćwiczenie 8. Przewlekła i ostra niewydolność serca leczenie na Oddziale Kardiologii i Kardiochirurgii.
Ćwiczenie 9. Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne Czy można leczyć operacyjnie czy tylko
farmakologicznie.
Ćwiczenie 10. Infekcyjne zapalenie wsierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, choroby osierdzia leczenie
zachowawcze i chirurgiczne.
Ćwiczenie 11. Kardiomiopatie i kanałopatie. Rola kardiologa i kardiochirurga.
Ćwiczenie 12. Wrodzone wady serca Leczenie operacyjne i przezskórne.
Ćwiczenie 13. Nadciśnienie płucne i żylna choroba zakrzepowo – zatorowa. Nowe metody leczenia
inwazyjnego i chirurgicznego.
Ćwiczenie 14. Omdlenia .Ostre zespoły aortalne - leczenie chirurgiczne i inwazyjne w Hemodynamice.
Ćwiczenie 15. Interpretacja elektrokardiogramów, Test
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5 osób prowadzone w oddziale kardiologii oraz w poradni kardiologicznej. W praktycznym nauczaniu
nacisk kładziony jest na nabycie umiejętności diagnostyki i prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowonaczyniowego. Podczas ćwiczeń student doskonali umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego, ustalanie
rozpoznania wstępnego, propozycje badań laboratoryjnych i pracownianych, ich interpretacja, rozpoznanie różnicowe,
rozpoznanie ostateczne, propozycja postępowania leczniczego u chorych hospitalizowanych stosownie do tematyki
seminariów. Udział studentów w obchodach lekarskich. Przedstawienie przypadku przez studenta przed grupą studencką
i nauczycielem akademickim. Samodzielne opracowanie historii choroby, pod kontrolą nauczyciela akademickiego.
Umiejętność samodzielnego wykonania i interpretacja badania EKG.
Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych chorób

E.W1

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich
powikłań:
a) chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca,
wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia,
niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych
i żylnych, nadciśnienia tętniczego: pierwotnego i wtórnego,
nadciśnienia płucnego,

E.W7

zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej;

E.W38

zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w
stanach nagłych;

E.W39

E.U1
przeprowadza wywiad lekarski
przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne

E.U3

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i
profilaktyczne w zakresie chorób układu krążenia

E.U16

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

E.U24

wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie w zakresie
układu krążenia w tym:
- pomiar temperatury ciała, tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia
tętniczego
- monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy
kardiomonitora, pulsoksymetrii
- standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z
interpretacją,

E.U29

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane jest w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie
odbytych ćwiczeń na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa oraz oceny umiejętności praktycznych w formie ustnej
przez prowadzącego zajęcia, dopuszczalna 1 nieobecność usprawiedliwiona, odrobienie opuszczonych zajęć z inną grupą
studencką.
Zaliczenie końcowe w formie testowej, test jednokrotnego wyboru – do zaliczenia niezbędne udzielenie 60%
prawidłowych odpowiedzi. W przypadku oceny niedostatecznej z testu końcowego należy przystąpić do zaliczenia w
terminie i trybie uzgodnionym z odpowiedzialnym za zajęcia, do końca roku akademickiego.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
45
75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Andrzej Szczeklik (red). Choroby wewnętrzne. Medycyna Praktyczna

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. E. Braunwald, O. Bonow, D.P. Zipes, P. Libby. Choroby serca Braunwald tom 1-4. Elsevier Urban &
Partner Wrocław 2007
2. Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski. Podręcznik elektrokardiografii. PZWL Warszawa 2005
3. Aktualne dla danego tematu wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego opublikowane przez
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: http://www.ptkardio.pl/Wytyczne-278
4. Woś St. (red.) Choroba niedokrwienna serca – postępy w leczeniu kardiochirurgicznym. Wyd. Śląsk 2001.
5. Zębala M. (red.) Chirurgia naczyń wieńcowych. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2002.
6. Religa Z. Zarys Kardiochirurgii. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 1993
7. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Jarosław Hiczkiewicz
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GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-GiP
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
prof. dr hab. n. med. Jana Skrzypczak
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
Pr o wa d ząc y: dr hab. n. med. Rafał Moszyński
dr hab. n. med. Rafał Rzepka
dr n. med. Magdalena Kłosowska-Kwapisz
lek. med. Michał Michalczyk

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

Seminarium

15

Ć wi c ze n i a

45

Zaliczenie z oceną
VII-VII Zaliczenie z oceną
Zaliczenia z oceną

5

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania wywiadu ginekologicznego i położniczego,
przeprowadzania badania ginekologicznego, stosowania współczesnej diagnostyki i aktualnych zasad postępowania w
chorobach narządu rodnego. Poznanie zasad prowadzenia ciąży fizjologicznej, patologii ciąży i postępowania w stanach
nagłych w ginekologii i położnictwie. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w ginekologii i
położnictwie. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz
integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i propedeutyki
chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii. W szczególności podstaw anatomii i fizjologii ginekologiczno-położniczej.
Zakres tematyczny przedmiotu:
Wykłady
1. Budowa i czynność układu podwzgórze-przysadka-jajnik.
2. Ciąża o przebiegu prawidłowym.
3. Symptomatologia w ginekologii i położnictwie.
4. Nieprawidłowości II i III trymestru ciąży.
5. Diagnostyka stanu płodu.
6. Poród i połóg.
7. Diagnostyka i terapia gruczołu piersiowego.
8. Ciąża wielopłodowa.
9. Powikłania wczesnej ciąży o nieprawidłowym przebiegu.
10. Stany naglące w położnictwie i ginekologii.
11. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych, wady.
12. Endometrioza.
13. Choroby współistniejące z ciążą.
14. Ciąża wielopłodowa.
15. Stany zapalne w położnictwie i ginekologii.
16. Seksuologia i antykoncepcja.
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Seminaria
1. Przygotowanie do ciąży; diagnostyka wczesnej ciąży.
2. Diagnostyka obrazowa i biochemiczna w ciąży.
3. Krwawienia podczas ciąży.
4. Cykl jajnikowy i endometrialny.
5. Nieprawidłowe krwawienia maciczne, diagnostyka i leczenie.
6. Profilaktyka raka szyjki macicy.
7. Przebieg porodu i połogu.
8. Zmiany fizjologiczne ciężarnej.
9. Rozpoznanie i leczenie ciąży ektopowej.
10. Poród zabiegowy.
11. Diagnostyka ultrasonograficzna i biochemiczna w ginekologii.
12. Choroby trofoblastu.
13. Rozpoznawanie i leczenie poronień.
14. Przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie porodu przedwczesnego.
15. Rozpoznawanie i leczenie stanów zapalnych pochwy i miednicy mniejszej.
Ćwiczenia
1. Badanie położnicze zewnętrzne. Badanie położnicze wewnętrzne. Ocena budowy miednicy kostnej.
2. Badanie ginekologiczne. Rola wywiadu lekarskiego w położnictwie i ginekologii.
3. Poród fizjologiczny, ocena zaawansowania porodu, przebieg porodu, mechanizm porodowy – ćwiczenia na
fantomach.
4. Przebieg okresu połogowego. Wczesne i późne krwawienia połogowe. Algorytmy postępowania w
okołoporodowych krwawieniach położniczych.
5. Cięcie cesarskie – wskazania, przeciwwskazania, częstość wykonywania. Poza położnicze wskazania do cięcia
cesarskiego.
6. Diagnostyka ultrasonograficzna w ciąży. Rola badań prenatalnych we współczesnym położnictwie.
7. Metody operacyjne w ginekologii – histeroskopia.
8. Metody operacyjne w ginekologii – laparoskopia.
9. Organizacja oddziałów położniczych – stany nagłe w położnictwie.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady prowadzone będą w formie prezentacji multimedialnych.
Obecnośc na wykładach nie jest obowiązkowa ale udział w wykładzie pozwala studentowi zdobyć dodatkowe punkty do
zaliczenia przedmiotu (po 0,5 punktu za jeden dzień wykadowy, max. 4 pkt)
Seminaria w grupach 15-20 osób.
Seminaria są obowiązkowe, zaliczane na podstawie listy obecności.
Czynny udział w seminariach będzie dodatkowo oceniany przez prowadzących (max. 2 pkt).
Usprawiedliwiona nieobecność na seminarium (zwolnienie lekarskie, potwierdzone zdarzenie losowe) może być odrobione
z inną grupą lub w wyjątkowych przypadkach zaliczone na podstawie odpowiedzi ustnej u asystenta.
Ćwiczenia są obowiązkowe.
Zajęcia ćwiczeniowe w grupach 5 osobowych w oddziałach ginekologii i położnictwa oraz w poradni ginekologicznej.
Studenci uczestniczą w porodach fizjologicznych i cesarskich cięciach.
Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (zwolnienie lekarskie, potwierdzone zdarzenie losowe) może być
odrobione z inną grupą lub w wyjątkowych przypadkach zaliczone na podstawie odpowiedzi ustnej u asystenta.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

F.W9

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W10

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związanych
oraz postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące w
szczególności: cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń, ciąży,
porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu, zapaleń i
nowotworów w obrębie narządów płciowych, regulacji urodzeń,
menopauzy, podstawowych metod diagnostyki i zabiegów
ginekologicznych; posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne
w zakresie diagnostyki oraz podmiotowego i przedmiotowego
badania położniczego i ginekologicznego;
zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań
obrazowych, w szczególności: a) symptomatologie radiologiczną
podstawowych chorób, b)metody instrumentalne i techniki
obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

184

leczniczych, c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie
pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz
przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;
wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala sposób
leczenia potwierdzony świadomą zgodą pacjenta oraz rokowanie;
bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną
w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem
przez odbyt.
monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe
parametry życiowe;

F.U3

F.U6
F.U12

rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o
niepra-widłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia,
czynność skurczową macicy);
interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie
tętnicze, czynność serca matki płodu) oraz wyniki badań
laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;
interpretuje zapis kardiotokografii (KTG);

F.U13

rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas
jego trwania;

F.U16

interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu;

F.U17

ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące
stosowania metod antykoncepcji;

F.U18

zna uwarunkowania
najczęstszych chorób;

E.W1

środowiskowe

i

epidemiologiczne

F.U14

F.U15

zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

E.W5

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach
przenoszonych droga płciową;
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną;

E.W34

E.U1
przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta
dorosłego;
ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość,
bada odruchy noworodkowe;

E.U3
E.U8

przekazuje pacjentowi lub jego bliskim złe informacje o stanie
zdrowia;

E.U13

interpretuje wyniki badań dodatkowych;

E.U24

pobiera i zabezpiecza materiał do badań diagnostycznych, w tym
cytologicznych;

E.U28

planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U32

prowadzi dokumentację medyczną pacjenta;

E.U38

sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie wykładów i seminariów w formie ustnej odpowiedzi jest warunkiem dopuszczenia do zajęć na oddziale
klinicznym.
Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu
ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające wiedzę po każdym bloku
tematycznym, odpowiedzi ustne.Przygotowanie do zajęć weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego
zajęcia.
Zaliczenie końcowe w formie pisemnej/testowej. Test jednokrotnego wyboru, 30 pytań. Każde pytanie oceniane jest za
2 punkty. Do zaliczenia końcowego z przedmiotu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia seminariów i
ćwiczeń. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 36 pkt (60%) na 60 pkt. możliwych do zdobycia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
90
35
125
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Bręborowicz G.H. (red.) Położnictwo i ginekologia. Tom 1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.
Dudenhausen J.W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Warszawa 2010.
Spaczyński M., Nowak-Markwitz E., Kędzia W. (red.) Praktyczna ginekologia onkologiczna. Wydawnictwo:
Exemplum, Poznań 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Martius G., Breckwoldt M., Pflaeiderer A. Ginekologia i położnictwo. Elsevier Urban & Partner 1997.
2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWALI: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak, dr hab. n. med. Rafał Rzepka
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GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-GiP
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia
prof. UZ dr hab. n. med. Rafał Rzepka
Pr o wa d ząc y: dr hab. n. med. Rafal Moszyński
dr n. med. Agata Kuszerska
zespół lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego w
Zielonej Gorze

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

45

Ć wi c ze n i a

45

Seminaria

15

X

Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

7

Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i propedeutyki
chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii. W szczególności podstaw anatomii i fizjologii ginekologiczno-położniczej.
Znajomość treści programowych z IV roku nauczania w zakresie położnictwa i ginekologii
Zakres tematyczny przedmiotu:
Wykłady:
1. Diagnostyka ginekologiczna
2. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych. Uroginekologia
3. Cukrzyca w ciąży
4. Krwotoki porodowe
5. Niepłodność i techniki wspomagania rozrodu
6. Rak szyjki macicy, sromu i pochwy
7. Rak endometrium
8. Rak jajnika
9. Guzy jajnika u młodych kobiet
10. Ginekologia dziecięca i dziewczęca
11. Zakażenia układu moczowego u ciężarnych
12. Menopauza, HTZ
13. Ginekologia operacyjna
14. Diagnostyka guzów jajnika
15. Nieprawidłowe krwawienia maciczne.
16. Węzeł wartowniczy w ginekologii onkologicznej
17. Hemostaza i zakrzepica
18. Zespół antyfospolipidowy
19. HPV a ciąża
20. Profilaktyka onkologiczna w ginekologii
21. Nowotwory w ciąży
22. Psychoonkologia i geriatria ginekologiczna
Seminaria:
1. Badanie podmiotowe w ginekologii i położnictwie
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2. Badanie przedmiotowe w ginekologii i położnictwie
3. Opieka pooperacyjna i poporodowa w oddziale położniczo-ginekologicznym
4. Diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu
5. Przygotowanie do operacji i powikłania pooperacyjne
6. Diagnostyka nowotworów ginekologicznych
7. Leczenie nowotworów ginekologicznych
8. Leczenie zaburzeń statyki narządów płciowych
9. Diagnostyka i terapia chorób gruczołu piersiowego
10. Ciąża powikłana hypotrofią
11. PCOS, hirsutyzm, zaburzenia miesiączkowania
12. Diagnostyka prenatalna. Rozpoznawanie i leczenie wad płodu
13. Choroby współistniejące z ciążą
14. PPROM
15. Diagnostyka i monitorowanie stanu płodu
Ćwiczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nowotwory jajnika.
Ginekologia onkologiczna.
Kolposkopia i cytologia.
Choroby macicy, pochwy i sromu.
Zakażenia w ginekologii i położnictwie.
Krwawienia w ciąży.
EPH.
Cesarskie cięcie.
Ciąża mnoga.
Ciąża pozamaciczna.
Stany nagłe w ginekologii i położnictwie.
Leczenie operacyjne.
Konflikt serologiczny.
Poród przedwczesny.
Podstawy kardiotokografii.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady prowadzone będą w formie prezentacji multimedialnych.
Seminaria w grupach 15-20 osób.
Seminaria są obowiązkowe, zaliczane na podstawie listy obecności i aktywności studenta.
Czynny odział w seminariach może być dodatkowo oceniany przez prowadzących.
Usprawiedliwiona nieobecność na seminarium (zwolnienie lekarskie, potwierdzone zdarzenie losowe) może być odrobione
z inną grupą lub w wyjątkowych przypadkach zaliczone na podstawie odpowiedzi ustnej u asystenta.
Ćwiczenia są obowiązkowe.
Zajęcia ćwiczeniowe w grupach 5 osobowych w oddziałach ginekologii i położnictwa oraz w poradni ginekologicznej.
Studenci uczestniczą w porodach fizjologicznych i cesarskich cięciach.
Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach (zwolnienie lekarskie, potwierdzone zdarzenie losowe) może być
odrobione z inną grupą lub w wyjątkowych przypadkach zaliczone na podstawie odpowiedzi ustnej u asystenta.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

F.W9

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W10

sprawdziany
opisowe testowe

wykład
ćwiczenia

efektów
zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związanych oraz
postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące w
szczególności: cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń, ciąży,
porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu, zapaleń i
nowotworów w obrębie narządów płciowych, regulacji urodzeń,
menopauzy, podstawowych metod diagnostyki i zabiegów
ginekologicznych; posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne w
zakresie diagnostyki oraz podmiotowego i przedmiotowego
badania położniczego i ginekologicznego;
zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań
obrazowych, w szczególności: a) symptomatologie radiologiczną
podstawowych chorób, b)metody instrumentalne i techniki
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obrazowe
wykorzystywane
do
wykonywania
zabiegów
leczniczych, c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie
pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz
przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;
wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala sposób
leczenia potwierdzony świadomą zgodą pacjenta oraz rokowanie;
bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jame brzuszną w
aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez
odbyt.

i praktyczne
dyskusja

F.U3

F.U6

monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry
życiowe;

F.U12

rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o
niepra-widłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia,
czynność skurczową macicy);

F.U13

interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie
tętnicze, czynność serca matki płodu) oraz wyniki badań
laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;

F.U14

interpretuje zapis kardiotokografii (KTG);

F.U15

rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego
trwania;

F.U16

interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu;

F.U17

ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące
stosowania metod antykoncepcji;

F.U18

zna
uwarunkowania
najczęstszych chorób;

E.W1

środowiskowe

i

epidemiologiczne

zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

E.W5

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach
przenoszonych droga płciową;

E.W34

przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną;
E.U1
przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta
dorosłego;
ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość,
bada odruchy noworodkowe;
przekazuje pacjentowi lub jego bliskim złe informacje o stanie
zdrowia;

E.U3

E.U8

E.U13

sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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interpretuje wyniki badań dodatkowych;

E.U24

pobiera i zabezpiecza materiał do badań diagnostycznych, w tym
cytologicznych;

E.U28

planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U32

prowadzi dokumentację medyczną pacjenta;

E.U38

i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe i
praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja
sprawdziany
opisowe testowe
i praktyczne
dyskusja

ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do zajęć weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia. Zaliczenie końcowe w
formie pisemnej/testowej. Test jednokrotnego wyboru, 25 pytań.
Do zaliczenia końcowego z przedmiotu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia seminariów i ćwiczeń.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
195
150
345
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

8

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

4

Łącznie

12

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Bręborowicz GH (red.) Położnictwo i ginekologia. Tom 1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010.
Dudenhausen JW. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Warszawa 2010.
Spaczyński M., Nowak-Markwitz E., Kędzia W. (red.) Praktyczna ginekologia onkologiczna. Wydawnictwo:
Exemplum, Poznań 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

2.
PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
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GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-GiP
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
3
Ć wi c ze n i a

60

4

XI-XII

Egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania wywiadu ginekologicznego i położniczego,
przeprowadzania badania ginekologicznego, stosowania współczesnej diagnostyki i aktualnych zasad postępowania w
chorobach narządu rodnego. Poznanie zasad prowadzenia ciąży fizjologicznej, patologii ciąży i postępowania w stanach
nagłych w ginekologii i położnictwie. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w ginekologii i
położnictwie. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz
integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i propedeutyki
chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Wywiad i badanie ginekologiczne i położnicze.
Fizjologia i zaburzenia hormonalne.
Anatomia położnicza.
Nietrzymanie moczu.
Zaburzenia cyklu miesięcznego i czynności rozrodczej.
Fizjologia i choroby w ciąży. Nowotwory trzonu macicy, pochwy i sromu.
Schorzenia ginekologiczne wieku dojrzewania.
Choroby gruczołu sutkowego.
Diagnostyka laboratoryjna i endoskopowa.
Zaburzenia statyki narządów płciowych.
Niepłodność męska i kobieca.
Nowotwory jajnika.
Ginekologia onkologiczna.
Kolposkopia i cytologia.
Choroby macicy, pochwy i sromu.
Zakażenia w ginekologii i położnictwie.
Krwawienia w ciąży.
Życie seksualne i planowanie rodziny.
Cukrzyca ciężarnych.
EPH.
Fizjologia i choroby okresu porodu i połogu. Karmienie dziecka.
Cesarskie cięcie.
Ciąża mnoga.
Ciąża pozamaciczna.
Ocena płodu, diagnostyka prenatalna.
Stany nagłe w ginekologii i położnictwie.
Leczenie operacyjne.
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28.
29.
30.
31.
32.

Konflikt serologiczny.
Poród przedwczesny.
Podstawy kardiotokografii.
Pokwitanie.
Przekwitanie.

METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia ćwiczeniowe w grupach 5-osobowych w oddziałach ginekologii i położnictwa oraz w poradni
ginekologicznej. Studenci uczestniczą w porodach fizjologicznych i cesarskich cięciach.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

F.W9

sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W10

sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia

efektów
zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związanych oraz
postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące w
szczególności: cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń, ciąży, porodu
fizjologicznego i patologicznego oraz połogu, zapaleń i nowotworów w
obrębie narządów płciowych, regulacji urodzeń, menopauzy,
podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych; posiada
wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki oraz
podmiotowego i przedmiotowego badania położniczego i
ginekologicznego;
zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych,
w szczególności: a) symptomatologie radiologiczną podstawowych
chorób, b)metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do
wykonywania zabiegów leczniczych, c) wskazania, przeciwwskazania i
przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań
obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków
kontrastujących;
wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala sposób leczenia
potwierdzony świadomą zgodą pacjenta oraz rokowanie;

F.U3

bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jame brzuszną w
aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt.

F.U6

monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry
życiowe;

F.U12

rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność
skurczową macicy);
interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze,
czynność serca matki płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych
świadczących o patologiach ciąży;
interpretuje zapis kardiotokografii (KTG);

F.U13

rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego
trwania;

F.U16

interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu;

F.U17

ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania
metod antykoncepcji;

F.U18

zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych
chorób;

E.W1

zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

E.W5

F.U14

F.U15

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
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zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w najczęstszych chorobach przenoszonych droga
płciową;
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną;

E.W34

E.U1
przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta
dorosłego;
ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, bada
odruchy noworodkowe;

E.U3
E.U8

przekazuje pacjentowi lub jego bliskim złe informacje o stanie zdrowia;
E.U13
interpretuje wyniki badań dodatkowych;

E.U24

pobiera i zabezpiecza materiał do badań diagnostycznych, w tym
cytologicznych;

E.U28

planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U32

prowadzi dokumentację medyczną pacjenta;

E.U38

sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja
sprawdziany opisowe
testowe i praktyczne
dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia. Egzamin końcowy w
formie pisemnej/testowej. Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu.
Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
60
15
75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Bręborowicz G. H. (red.) Położnictwo i ginekologia. Tom 1-2. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2010
Dudenhausen J.W. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Martius G., Breckwoldt M., Pflaeiderer A., Ginekologia i położnictwo. Wyd. Elsevier Urban & Partner
Wrocław 1997.

2. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
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MEDYCYNA NUKLEARNA
K od p r ze dm io tu : 12.1-WL-LEK-MN
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Henryk Śmiłowski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr n. med. Henryk Śmiłowski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15

1
VI

15

1

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

1

CEL PRZEDMIOTU:
Celem nauczania jest zapoznanie się z podstawową terminologią, zasadami wykonywania i interpretacji badań
izotopowych. Umiejętność doboru odpowiedniego badania z uwzględnieniem indywidualnych wskazań, przeciwwskazań i
ograniczeń metod izotopowych. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w medycynie nuklearnej.
Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy
i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizyki medycznej i patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Elementy radiobiologii i ochrony radiologicznej.
Metody diagnostyki izotopowej.
Podstawy terapii izotopowej.
Diagnostyka zaburzeń układu endokrynnego.
Scyntygrafia nerek.
Scyntygrafia kości.
Pozytronowa tomografia emisyjna.
Diagnostyka nowotworów i chorób zapalnych.
Diagnostyka chorób płuc i serca.
Badania izotopowe przewodu pokarmowego.
Zastosowanie izotopów w neurologii.
Badanie ślinianek.

Ćwiczenia
I BLOK TEMATYCZNY - mgr fizyki med. Monika Dydyńska-Marć
1. Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej – wiadomości na temat istoty promieniowania alfa, beta, gamma.
2. Aparatura pomiarowa:
- mierniki aktywności i dawki promieniowania,
- dozymetry do pomiaru skażeń
- mierniki aktywności promieniowania w badaniach klinicznych.
3. Podstawy ochrony radiologicznej:
- czynniki ryzyka dla personelu placówek medycyny nuklearnej,
- czynniki ryzyka dla pacjentów; napromienienie – skażenie.
4. Podstawy radiofarmacji:
-znaczniki biochemiczne dla różnych narządów,
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5.

- izotopy używane w medycynie nuklearnej do diagnostyki,
- budowa generatora 99mTc,
- zasady aseptyki w radiofarmacji.
Odpowiedzi na pytania studentów. Sprawdzenie wiadomości.

II BLOK TEMATYCZNY - lek. med. Marcin Słupek
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Omówienie metod diagnostycznych stosowanych w obrazowej diagnostyce w medycynie nuklearnej.
Pokaz i omówienie działania gammakamery:
- gammakamera dwugłowicowa SPECT,
- gammakamera jednogłowicowa z możliwością badania „whole-body”,
- informacje o nowych technologiach diagnostycznych, urządzenia hybrydowe: SPECT/CT, SPECT/MR,
pozytronowa tomografia emisyjna PET i urządzenia hybrydowe PET/CT, PET/ MR.
Wykonywanie i interpretacja badań scyntygraficznych - badanie ciała z różnymi znacznikami:
-scyntygrafia kości (MDP),
- scyntygrafia receptorów somatostatyny (Tektrotyd),
- scyntygrafia z leukocytami znakowanymi „in vivo”,
- scyntygrafia z 131I-MIBG,
- limfoscyntygrafia – poszukiwanie węzła wartowniczego,
Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego:
- z testem wysiłkowym,
- z obciążeniem farmakologicznym.
Inne badania scyntygraficzne statyczne i dynamiczne (nerki, wątroba, mózg, slinianki, przewód pokarmowy).
Odpowiedzi na pytania studentów. Sprawdzenie wiadomości.

III BLOK TEMATYCZNY – dr n. med. Henryk Śmiłowski
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Zarys rozwoju medycyny nuklearnej na świecie i w Polsce:
- przełomowe osiągnięcia fizyki jądrowej z przełomu XIX i XX wieku,
- pierwsze zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie,
- zastosowanie otwartych źródeł promieniowania do leczenia,
- pierwsze urządzenia do izotopowej diagnostyki obrazowej.
Zastosowanie radioizotopów w diagnostyce laboratoryjnej – metody radioimmunokompetycyjne – przełom w
diagnostyce biochemicznej.
Zasady leczenia izotopami promieniotwórczymi, jako otwartymi źródłami promieniowania.
Leczenie radiojodem 131I łagodnych chorób tarczycy:
- wskazania do leczenia 131I
- przeciwwskazania do leczenia 131I
- mechanizm działania 131I w organizmie,
- przygotowanie pacjentów do leczenia 131I
- badania niezbędne do kwalifikowania pacjentów do leczenia 131I łagodnych chorób tarczycy,
- technika obliczania dawki leczniczej 131I
- powikłania związane z leczeniem 131I
Inne metody leczenia otwartymi źródłami promieniowania jonizującego:
- w onkologii,
- dawki ablacyjne 131I w leczeniu raka tarczycy,
- leczenie przerzutów do kości,
- w reumatologii – radiosynowektomie,
- w terapii guzów neuroendokrynnych.
Odpowiedzi na pytania studentów.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady w formie prezentacji multimedialnych. Ćwiczenia odbywają się w pracowni izotopowej. Studenci
uczestniczą w przygotowaniu pacjenta i badaniach izotopowych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Absolwent zna problematykę współcześnie wykorzystywanych
badań medycyny nuklearnej, a w szczególności:
a) symptomatologię izotopową podstawowych chorób

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

F.W10

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja,
kolokwium,

wykład
ćwiczenia
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metody instrumentalne i techniki medycyny nuklearnej
wykorzystywane do zabiegów leczniczych z udziałem
izotopów promieniotwórczych
c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie
pacjentów do poszczególnych rodzajów badań
medycyny nuklearnej oraz przeciwwskazania do
stosowania radiofarmaceutyków
Ocenia wynik badania izotopowego w zakresie najczęstszych
schorzeń tarczycy

test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi

b)

F. U7

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja,
kolokwium,
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi

wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do zajęć weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej. Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do
zdobycia jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
30
0
30
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Birkenfeld B, Listewnik M. Medycyna nuklearna, obrazowanie molekularne. Wyd. Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego Szczecin 2011
Królicki L. Medycyna nuklearna. Wyd. Fundacja im. L. Rydygiera 1996

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Pruszyński B. Radiologia. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2003
Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Henryk Śmiłowski
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MEDYCYNA RATUNKOWA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-MR
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Michał Gaca

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. n. med. Michał Gaca
Pr o wa d ząc y: dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
zespół lekarzy

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

2
VII i VIII

30

2

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

3

CEL PRZEDMIOTU:
Student opanuje wiedzę dotyczącą rozpoznawania nagłych zagrożeń życia i zdrowia w chorobach wewnętrznych oraz
doznanych w wyniku urazów. Wykaże się umiejętnością postępowania z chorymi w stanie zagrożenia zdrowia i życia.
Zidentyfikuje czynniki będące przyczyną zachorowania. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w
medycynie ratunkowej. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań
klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii, propedeutyki chorób wewnętrznych, propedeutyki pediatrii,
diagnostyki laboratoryjnej, farmakologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nagłe zagrożenia życia pochodzenia oddechowego, ostra niewydolność oddechowa – patofizjologia,
rozpoznanie, postępowanie.
Przyrządowe i bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych.
Nagłe zagrożenia życia pochodzenia sercowo-naczyniowego – patofizjologia, rozpoznanie, postępowanie w
ramach pomocy doraźnej i w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – definicje, epidemiologia, standardy postępowania podstawowego i
zaawansowanego według Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Resuscytacja noworodków, niemowląt i dzieci – zaawansowane techniki resuscytacji.
Farmakoterapia nagłych zagrożeń pochodzenia sercowo-naczyniowego.
Wstrząs – rodzaje, postępowanie. Rozpoznanie wstrząsu na miejscu zdarzenia – przyczyny, objawy, metody
zapobiegania.
Uraz wielonarządowy – przyczyny, reakcje systemowe organizmu, zasady postępowania we wstępnej fazie
leczenia.
Urazy klatki piersiowej - rozpoznanie, postępowanie na miejscu zdarzenia oraz w szpitalnym oddziale
ratunkowym.
Urazy jamy brzusznej – rozpoznanie, postępowanie ratunkowe.
Obrażenia układu kostno – stawowego – zasady postępowania.
Ostre urazy czaszkowo-mózgowe, stany śpiączkowe, drgawkowe, rozpoznawanie nadciśnienia
wewnątrzczaszkowego. Podstawy transplantologii – dawca narządów w medycynie ratunkowej.
Analgosedacja w medycynie ratunkowej.
Zatrucia – postępowanie przedszpitalne i wewnątrzszpitalne, zasady kierowania chorych do oddziałów
toksykologicznych.
Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego.
Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych – (intubacja dotchawicza, maska krtaniowa,
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

konikopunkcja, konikotomia), zasady tlenoterapii chorych w stanie zagrożenia życia. Problemy wczesnej intubacji
ustno-tchawiczej (RSI, ocena wskazań do intubacji ustno-tchawiczej).
Metody wentylacji zastępczej w warunkach karetki i SOR – respiratory transportowe. Podstawowe tryby wentylacji
przy użyciu respiratora.
Sposoby prowadzenia masażu pośredniego serca – ćwiczenia na fantomie.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – BLS, ALS.
Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu – samodzielne rozpoznawanie, postępowanie.
Wczesna diagnostyka i terapia zawału mięśnia sercowego (telemetria w medycynie ratunkowej).
Stosowanie różnych metod elektroterapii (AED, defibrylacja manualna, kardiowersja, przezskórna stymulacja
zewnętrzna.
Nauka badania chorego będącego ofiarą urazu (BTLS i ATLS). Skale urazowe stosowane w medycynie
ratunkowej - ocena chorego według tych skal.
Badanie dziecka po urazie.
Postępowanie z ciężarną po urazie.
Zasady kaniulacji żył obwodowych i centralnych – ćwiczenia na fantomie.
Czynności ratunkowe w urazach wymagające natychmiastowej interwencji terapeutycznej – odbarczenie odmy
prężnej, zaopatrzenie cepowatej klatki piersiowej, zaopatrzenie odmy otwartej, odbarczenie tamponady osierdzia.
Zaopatrywanie ran i krwotoków zewnętrznych.
Postępowanie z chorymi z ostrymi urazami czaszkowo mózgowymi.
Diagnostyka chorych urazowych w SOR – priorytety.
Zasady leczenia wstrząsu – płynoterapia, leczenie preparatami krwi.
Unieruchamianie chorych urazowych – zasada jednych noszy, materace próżniowe, kamizelka KED, szyny
wyciągowe.
Karty segregacji chorego, zasady przyznawania priorytetów (oznaczenie kolorami).
Prowadzenie dokumentacji medycznej - karty obserwacji chorego.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia odbywają się w grupach 5-osobowych w oddziale ratunkowym oraz w pracowni fantomowej z ukierunkowaniem
na praktyczną naukę postępowania w stanach nagłych i zabezpieczenia funkcji życiowych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma zajęć

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wymagających interwencji
chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku
dziecięcego

F.W1

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych
zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur
diagnostyczno-leczniczych

F.W3

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;

F.W6

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

zna zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej

F.W7

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu
państwowego ratownictwa medycznego

F.W8

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań
obrazowych

F.W10

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych
chorób ośrodkowego układu nerwowego

F.W13

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U2

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

F.U3

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jalowy opatrunek
chirurgiczny

F.U4

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia
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Zakłada wkłucie obwodowe

F.U5

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę
brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje
badanie palcem przez odbyt;

F.U6

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie
najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości
długich

F.U7

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

wykonuje doraźne zabezpieczenie kończyny a także wybiera
właściwy sposób unieruchomienia

F.U8

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

zaopatruje krwawienie zewnętrzne;

F.U9

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

Wykonuje podstawowe czynności ratunkowe

F.U10

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową typu BLS,
ALS (czynności podstawowe i zaawansowane)

F.U11

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

ocenia stan neurologiczny chorego i pkt w skali Glasgow

F.U21

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

rozpoznaje objawy wzmożonego ciśnienia
wewnątrzczaszkowego

F.U22

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

ocenia wskazania do wykonania punkcji nadłonowej i
uczestniczy w jej wykonaniu

F.U23

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

przeprowadza orientacyjne badanie słuchu

F.U26

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)

60
15

Łącznie
Punkty ECTS

75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie
studiów. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim uzgodnieniu z
prowadzącym zajęcia. Dopuszczenie do zaliczenia końcowego – obecność na ćwiczeniach i zaliczenie ćwiczeń
cząstkowych.
Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie średnich arytmetyczna wszystkich ocen jakie zdobył student w trakcie
nauki przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5;
średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Jakubaszko J. Ratunkowe leczenie urazów. Wyd. Biblioteka PTMR Wrocław 2004.
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2.
3.
4.
5.

Zawadzki A (red.) Medycyna ratunkowa i katastrof. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
Brongel L, Duda K. Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2001.
Jakubaszko J. ABC postępowania w urazach. Wyd. Górnicki WM Wrocław 2003.
Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. ERC-PRR Kraków 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Klukowski K (red.) Medycyna wypadków w transporcie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2005.
2. Jakubaszko J. Ratownik medyczny. Wyd. Medyczne Górnicki Wrocław 2003.
3. Ciećkiewicz J. (red.): Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Wyd. Medyczne Górnicki Wrocław 2005.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych
zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.)
5. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym
6. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

PROGRAM OPRACOWALI: dr hab. n. med. Michał Gaca, dr n. med. Sybilla Brzozwska-Mańkowska
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MEDYCYNA RATUNKOWA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-MR
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Michał Gaca

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

dr hab. n. med. Michał Gaca
Pr o wa d ząc y: dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
zespół lekarzy

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
4
Ć wi c ze n i a

60

4

XI-XII

Egzamin

CEL PRZEDMIOTU:
Student opanuje wiedzę dotyczącą rozpoznawania nagłych zagrożeń życia i zdrowia w chorobach wewnętrznych oraz
doznanych w wyniku urazów. Wykaże się umiejętnością postępowania z chorymi w staniezagrożenia zdrowia i życia.
Zidentyfikuje czynniki będące przyczyną zachorowania. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w
medycynie ratunkowej. Nabycie przez studenta podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań
klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii, propedeutyki chorób wewnętrznych, propedeutyki pediatrii,
diagnostyki laboratoryjnej, farmakologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nagłe zagrożenia życia pochodzenia oddechowego, ostra niewydolność oddechowa – patofizjologia,
rozpoznanie, postępowanie.
Przyrządowe i bezprzyrządowe metody udrażniania dróg oddechowych.
Nagłe zagrożenia życia pochodzenia sercowo-naczyniowego – patofizjologia, rozpoznanie,
postępowanie w ramach pomocy doraźnej i w warunkach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca.
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa – definicje, epidemiologia, standardy postępowania
podstawowego i zaawansowanego według Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Amerykańskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.
Resuscytacja noworodków, niemowląt i dzieci – zaawansowane techniki resuscytacji.
Farmakoterapia nagłych zagrożeń pochodzenia sercowo-naczyniowego.
Wstrząs – rodzaje, postępowanie. Rozpoznanie wstrząsu na miejscu zdarzenia – przyczyny, objawy,
metody zapobiegania.
Uraz wielonarządowy – przyczyny, reakcje systemowe organizmu, zasady postępowania we wstępnej fazie
leczenia.
Urazy klatki piersiowej - rozpoznanie, postępowanie na miejscu zdarzenia oraz w szpitalnym oddziale
ratunkowym.
Urazy jamy brzusznej – rozpoznanie, postępowanie ratunkowe.
Obrażenia układu kostno – stawowego – zasady postępowania.
Ostre urazy czaszkowo-mózgowe, stany śpiączkowe, drgawkowe, rozpoznawanie nadciśnienia
wewnątrzczaszkowego. Podstawy transplantologii – dawca narządów w medycynie ratunkowej.
Analgosedacja w medycynie ratunkowej.
Zatrucia – postępowanie przedszpitalne i wewnątrzszpitalne, zasady kierowania chorych do oddziałów
toksykologicznych.
Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego.
Przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych – (intubacja dotchawicza, maska
krtaniowa, konikopunkcja, konikotomia), zasady tlenoterapii chorych w stanie zagrożenia życia.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

201

Problemy wczesnej intubacji ustno-tchawiczej (RSI, ocena wskazań do intubacji ustno-tchawiczej).
18. Metody wentylacji zastępczej w warunkach karetki i SOR – respiratory transportowe. Podstawowe
tryby wentylacji przy użyciu respiratora.
19. Sposoby prowadzenia masażu pośredniego serca – ćwiczenia na fantomie.
20. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – BLS, ALS.
21. Zaburzenia rytmu serca zagrażające życiu – samodzielne rozpoznawanie, postępowanie.
22. Wczesna diagnostyka i terapia zawału mięśnia sercowego (telemetria w medycynie ratunkowej).
23. Stosowanie różnych metod elektroterapii (AED, defibrylacja manualna, kardiowersja, przezskórna
stymulacja zewnętrzna.
24. Nauka badania chorego będącego ofiarą urazu (BTLS i ATLS). Skale urazowe stosowane w
medycynie ratunkowej - ocena chorego według tych skal.
25. Badanie dziecka po urazie.
26. Postępowanie z ciężarną po urazie.
27. Zasady kaniulacji żył obwodowych i centralnych – ćwiczenia na fantomie.
28. Czynności ratunkowe w urazach wymagające natychmiastowej interwencji terapeutycznej –
odbarczenie odmy prężnej, zaopatrzenie cepowatej klatki piersiowej, zaopatrzenie odmy otwartej,
odbarczenie tamponady osierdzia.
29. Zaopatrywanie ran i krwotoków zewnętrznych.
30. Postępowanie z chorymi z ostrymi urazami czaszkowo mózgowymi.
31. Diagnostyka chorych urazowych w SOR – priorytety.
32. Zasady leczenia wstrząsu – płynoterapia, leczenie preparatami krwi.
33. Unieruchamianie chorych urazowych – zasada jednych noszy, materace próżniowe, kamizelka KED,
szyny wyciągowe.
34. Karty segregacji chorego, zasady przyznawania priorytetów (oznaczenie kolorami).
35. Prowadzenie dokumentacji medycznej - karty obserwacji chorego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia odbywają się w grupach 5-osobowych w oddziale ratunkowym oraz w pracowni fantomowej z
ukierunkowaniem na praktyczną naukę postępowania w stanach nagłych i zabezpieczenia funkcji życiowych.
METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiot u

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania
oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wymagających interwencji
chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku
dziecięcego, w tym w szczególności:
a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,
b) chorób klatki piersiowej,
c) chorób kończyn i głowy,
d) złamań kości i urazów narządów;

F.W1.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze
powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i
inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

F.W3.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;

F.W6.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowooddechowej noworodków, dzieci i dorosłych;

F.W7.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu
państwowego ratownictwa medycznego;

F.W8.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań
obrazowych, w szczególności:
a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,
b) metody instrumentalne i techniki obrazowe
wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,
c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów
do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz
przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;

F.W10.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych

F.W13.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia
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chorób ośrodkowego układu nerwowego w zakresie:
a) obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym
uwzględnieniem stanów nagłych,
b) innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich
następstwami,
c) urazów czaszkowo-mózgowych,
d) wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego,
e) guzów nowotworowych centralnego systemu
nerwowego,
f) chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego;
posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U2.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U3.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek
chirurgiczny;

F.U4.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

zakłada wkłucie obwodowe;

F.U5.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę
brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje
badanie palcem przez odbyt;

F.U6.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie
najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości
długich;

F.U7.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera
rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w
typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje
poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku
unieruchamiającego;

F.U8.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

zaopatruje krwawienie zewnętrzne;

F.U9.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem
automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne
czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy;

F.U10.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych
czynności resuscytacyjnych;

F.U11.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z
obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi;

F.U21.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia
śródczaszkowego;

F.U22.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

ocenia wskazania do wykonania punkcji nadłonowej i
uczestniczy w jej wykonaniu;

F.U23.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

przeprowadza orientacyjne badanie słuchu

F.U26.

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych w
planie studiów. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zajęć po uprzednim
uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Dopuszczenie do zaliczenia końcowego – obecność na ćwiczeniach i
zaliczenie ćwiczeń cząstkowych.
Ocena końcowa będzie wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen jakie zdobył student w trakcie
nauki przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5;
średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową
5,0.
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Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

60
40
100
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

2

Łącznie

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Jakubaszko J. Ratunkowe leczenie urazów. Wyd. Biblioteka PTMR Wrocław 2004.
2. Zawadzki A (red.) Medycyna ratunkowa i katastrof. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
3. Brongel L, Duda K. Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2001. 4.
Jakubaszko J. ABC postępowania w urazach. Wyd. Górnicki WM Wrocław 2003.
4. Wytyczne 2010 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. ERC-PRR Kraków 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Klukowski K (red.) Medycyna wypadków w transporcie. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2005.
2. Jakubaszko J. Ratownik medyczny. Wyd. Medyczne Górnicki Wrocław 2003.
3. Ciećkiewicz J. (red.): Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Wyd. Medyczne Górnicki Wrocław 2005.
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.)
5. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym 6. Rozporządzenie ministra
zdrowia z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
PROGRAM OPRACOWALI: dr hab. n. med. Michał Gaca, dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska
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ORTOPEDIA I ORTOPEDIA DZIECIĘCA Z
TRAUMATOLOGIĄ I ELEMENTAMI REHABILITACJI
NARZĄDU RUCHU
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-OiReh
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Daniel Kotrych, prof. UZ
zespół lekarzy Klinicznego Oddziału
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30
VIII
30

Egzamin
Zaliczenie z oceną

3

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nabycie wiedzy o najważniejszych schorzeniach w ortopedii i postępowaniu z pacjentami po
urazach. Student nabywa umiejętność badania pacjenta urazowego, planowania odpowiedniej diagnostyki i zaopatrywania
złamań. Zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w ortopedii i traumatologii. Nabycie przez studenta
podstawowych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności
klinicznych z dowodami naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Specyfika badania narządu ruchu.
Specyfika ortopedii dzieci.
Wady wrodzone i nabyte narządu ruchu.
Martwice aseptyczne narządu ruchu.
Niedowłady wiotkie i spastyczne. Leczenie zachowawcze i operacyjne.
Młodzieńcze idiopatyczne złuszczenie głowy kości udowej.
Skrzywienie kręgosłupa i wady rozwojowe klatki piersiowej.
Osteoporoza.
Diagnostyka i leczenie nowotworów łagodnych narządu ruchu u dzieci i dorosłych
Nowotwory złośliwe narządu ruchu u dzieci i dorosłych - kończyna górna, dolna, miednica, kręgosłup
Urazy wielonarządowe.
Zaopatrzenie ortopedyczne.
Zapalenia kości i stawów.
Zespoły uciskowe nerwów obwodowych.
Choroby zwyrodnieniowe narządu ruchu.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 5 osób prowadzone w oddziale ortopedii i traumatologii oraz w poradni ortopedycznej. Podczas
ćwiczeń student doskonali umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego. Udział studentów w obchodach
lekarskich i pracy na izbie przyjęć.
Wykłady prowadzone w formie prezentacji multimedialnych.
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

205

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób wymagających interwencji chirurgicznej, w obrębie narządu
ruchu, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego, w tym w
szczególności:
c) chorób kończyn i głowy,
d) złamań kości i urazów narządów;
zna wybrane zagadnienia z zakresu chirurgii dziecięcej, w tym
traumatologii, wady i choroby nabyte będące wskazaniem do
leczenia chirurgicznego u dzieci
zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze
powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych
procedur diagnostyczno-leczniczych;
zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową

F.W1.

sprawdziany opisowe
i praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W2.

sprawdziany opisowe
i praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W3.

sprawdziany opisowe
i praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W5

sprawdziany opisowe
i praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin: w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte i otwarte). Uzyskanie 60% punktów możliwych
do zdobycia jest warunkiem zaliczenia wykładów i dopuszczenia Studenta do zajęć na oddziale (ćwiczenia).
Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu
ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające wiedzę po każdym bloku
tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien
uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
60
15
75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Marciniak W. Szulc A (red.) Wiktora Degi Ortopoedia i Rehabilitacja. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2003.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Gaździk TS. Ortopedia i traumatologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa
2008.
2.

Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. n. med. Daniel Kotrych, prof. UZ
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OKULISTYKA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Ok.
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Krzysztof Szmatłoch
dr n. med. Krzysztof Szmatłoch
zespół lekarzy Klinicznego Oddziału Okulistyki

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

30

3

2
VIII

30

Egzamin

2

CELE PRZEDMIOTU
Przekazanie wiedzy z zakresu etiopatogenezy, profilaktyki i leczenia schorzeń okulistycznych oraz wpływu chorób
ogólnoustrojowych na narząd wzroku. Nabycie umiejętności przeprowadzenia pełnego badania okulistycznego oraz
rozpoznawania i leczenia schorzeń narządu wzroku, określania wskazań do konsultacji okulistycznej u pacjentów
cierpiących na choroby ogólnoustrojowe, udzielania pierwszej pomocy w ostrych przypadkach okulistycznych i stanach
nagłego zaniewidzenia oraz doboru i interpretacji badań dodatkowych. Zapoznanie studentów z najnowszymi
osiągnięciami naukowymi w okulistyce.
WYMAGANIA WSTĘPNE
Znajomość anatomii, etyki lekarskiej, fizjologii oraz umiejętność zebrania wywiadu medycznego w pełnym zakresie i
nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z pacjentem w różnym wieku i stopniu sprawności funkcjonalnej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU
Wykłady
Anatomia i fizjologia narządu wzroku. Farmakologia i farmakoterapia okulistyczna
Specyfika badania okulistycznego. Wady refrakcji i ich leczenie
Badania diagnostyczne w okulistyce.
Postępowanie zachowawcze i operacyjne w urazach narządu wzroku.
Choroby oczodołu i aparatu ochronnego oka
Choroby spojówki, rogówki i twardówki
Choroby soczewki i ich leczenie
Rozpoznanie i leczenie schorzeń błony naczyniowej
Choroby ciała szklistego i siatkówki i ich leczenie
Choroby nerwu wzrokowego
Jaskra
Nowotwory narządu wzroku
Schorzenia ogólne a narząd wzroku
Zagadnienia genetyki z zakresu schorzeń narządu wzroku.
Wybrane zagadnienia z okulistyki dziecięcej. Choroba zezowa.
Ćwiczenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

207

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

Powtórka z anatomii i fizjologii. Zebranie wywiadu okulistycznego i ogólnego. Najczęstsze przyczyny zgłoszenia
się chorego do okulisty („czerwone oko”, ból, zaburzenia widzenia centralnego, inne niepokojące chorego objawy,
„biała źrenica” Zgodność wywiadu z badaniami obiektywnymi. Wywiad w przypadkach urazowych i
wypadkowych.
Badanie ostrości wzroku z daleka i z bliska (tablice Snellena, ETDRS, rzutnik optotypów). Badanie ostrości
wzroku u dzieci. Wykrycie wady wzroku. Akomodacja - badanie punktu bliży i dali wzrokowej, zakres akomodacji.
Rozstaw źrenic. Badanie refrakcji oka: kaseta okulistyczna, foropter, próba Dondersa, skiaskopia,
autorefraktometr. Badanie okularów chorego, frontofokometr. Recepta na okulary. Preysbyopia.
Badanie pola widzenia metodą konfrontacyjną, perymetria kinetyczna, perymetria statyczna, kampimetria, Test
Amslera. Badanie rozpoznawania barw. Lampa Wilczka, Tablice Ishihary, Test panel D-15 i D-100,
Kontrastometria, Test olśnienia.
Badanie w świetle dziennym. Badanie odruchów źrenicznych na światło, zbieżność i nastawność. Badanie
fizykalne czaszki i oczodołu. Badanie osadzenia i ruchomości gałek ocznych. Egzoftalmometr. Badanie powiek,
ocena szpary powiekowej, odwracanie powieki górnej. Badanie gruczołu łzowego i dróg łzowych. Próba
Shirmera. Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych.
Badanie szczegółowe gałek ocznych w ciemni: Lampa szczelinowa (biomikroskop) Badanie odcinka przedniego
gałki ocznej w świetle rozproszonym, ogniskowym bezpośrednim, przyogniskowym pośrednim, w półcieniu, w
świetle przepuszczonym i w przekroju optycznym. Badanie spojówki i twardówki. Ocena morfologii rogówki,
ocena powierzchni rogówki, ocena morfologii komórek śródbłonka, badanie czucia rogówki. Pachymetria. Ocena
komory przedniej i tęczówki. Efekt Tyndalla. Badanie soczewki, wykrywanie zaćmy. Badanie ciała szklistego.
Ocena przezierności ciała szklistego. Gonioskopia
Ocena kliniczna tylnego odcinka gałki ocznej. Praktyczna umiejętność oceny szczegółów dna oka
oftalmoskopem w obrazie prostym i odwróconym i jego interpretacja w zakresie oceny tarczy nerwu wzrokowego,
plamki i dużych naczyń (obrzęk tarczy nerwu wzrokowego i wylewy, brak różowego refleksu). Badanie w świetle
bezczerwiennym. Ocena dna oka w lampie szczelinowej przy użyciu soczewki Goldmanna i Volka. Wziernik
stereoskopowy Fisona
Badanie przedniego i tylnego odcinka u pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych c.d.
Badanie ustawienia i ruchów gałek ocznych. Cover Test, badanie kąta zeza krzyżem Maddoxa , badanie
korespondencji siatkówek, Zezy ukryte (heteroforia) i zezy jawne - metody badania i leczenie. Badanie fiksacji.
Pomiar kąta zeza: wizuskop, pryzmaty. Metody badania widzenia obuocznego. Badanie dwojenia. Wzrokowe
odruchy lokalizacyjne. Synoptofor. Badanie oczopląsu.
Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego - techniki badań (palpacyjna, impresyjna Shiötza, aplanacyjna
Goldmanna, metody bezdotykowe) Badanie pola widzenia orientacyjnego, kinetycznego i komputerowe badanie
perymetrii statycznej.
Ultrasonografia w prezentacji A i B - zastosowanie praktyczne w okulistyce. Ultrasonografia odcinka przedniego
(UBM) i ultrasonografia Dopplerowska zastosowanie w okulistyce.
Farmakoterapia w okulistyce. Podstawowe leki okulistyczne stosowane do leczenia stanów chorobowych oka i
do badań diagnostycznych. Rola inhibitorów VEGF w okulistyce. Badania elektrofizjologiczne: elektrookulografia
(EOG), elektroretinografia (ERG błyskowy, PERG), wzrokowe potencjały wywołane (VEP), techniki
wieloogniskowe - elektroretinogram wieloogniskowy (mfERG).
Praktyczne postępowanie w urazach narządu wzroku. Zabiegi lecznicze- techniki odwracania powiek,
przemywanie oczu, zakrapianie leków, zakładanie maści. Badanie czucia rogówki. Badanie wydzielenia łez.
Zabieg płukania dróg łzowych. Rozpoznanie stanów okulistycznych wymagających natychmiastowej pomocy
specjalistycznej i udzielenie wstępnej, kwalifikowanej pomocy w przypadkach urazów fizycznych i chemicznych
oka. Zastosowanie metod badań obrazowych w okulistyce (RTG, MR oczodołu i OUN).
Przygotowanie pacjenta do operacji okulistycznych, wskazania i przeciwwskazania do operacji okulistycznych.
Ocena mocy soczewek wewnątrzgałkowych przed operacją zaćmy (metody komputerowe i ultrasonograficzne).
Sala operacyjna. Demonstracja operacji okulistycznych i sprzętu medycznego. Zabiegi operacyjne i drobne
zabiegi chirurgiczne wykonywane w przypadkach różnych schorzeń gałki ocznej. Operacyjne leczenie zaćmy,
jaskry oraz chorób ciała szklistego i siatkówki
Lasery w okulistyce. Angiografia fluoresceinowa. Badanie OCT tarczy nerwu wzrokowego i plamki wykorzystanie w okulistyce.
Zaliczenie ćwiczeń. Przedstawienie przypadku klinicznego. Dopuszczenie do egzaminu.

METODY KSZTAŁCENIA
Wykład: metoda podająca, wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Ćwiczenia: metoda rozwiązywania problemów klinicznych, przygotowanie sprawozdań z przypadków klinicznych,
dyskusja; realizowane w grupach 5-osobowych na oddziale okulistycznym i w poradni

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zna choroby narządu wzroku, w szczególności:
a) zna i wyjaśnia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz
postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach okulistycznych,

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

F.W11

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja

wykład
ćwiczenia
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b) zna okulistyczne powikłania chorób ogólnoustrojowych wraz z ich
okulistyczną symptomatologią oraz prawidłowe metody postępowania w tych
przypadkach,
c) postępowanie chirurgiczne w poszczególnych chorobach oka,
d) zna podstawowe grupy leków stosowanych w okulistyce, ich działania
niepożądane i interakcje,
e) zna grupy leków stosowanych ogólnie, z którymi wiążą się powikłania i
przeciwwskazania okulistyczne oraz wyjaśnia ich mechanizm;
Posiada wiedzę na temat podstawowego, przesiewowego badania
okulistycznego (ostrość wzroku, badanie refrakcji, odc. przedni i dno oka,
IOP

Rozpoznaje i umie postępować w nagłych przypadkach okulistycznych,
potrafi udzielić pierwszej pomocy okulistycznej (płukanie worka
spojówkowego, usuwanie ciał obcych z worka spojówkowego)

kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi

F.U19

F.U20

bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi
bieżąca kontrola na
zajęciach, dyskusja
kolokwium
test z pytaniami
zamkniętymi i
otwartymi

wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin: w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru, pytania zamknięte i otwarte). Uzyskanie 60% punktów możliwych
do zdobycia jest warunkiem zaliczenia wykładów i dopuszczenia Studenta do zajęć na oddziale (ćwiczenia).
Zaliczenie ćwiczeń: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu
ćwiczeń. Ocenie podlegają sprawdziany wprowadzające do zajęć/tematu, kolokwia sprawdzające wiedzę po każdym bloku
tematycznym – ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien
uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)

60
15

Łącznie
Punkty ECTS

75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA
1. Bradford CA. Okulistyka. Podręcznik dla studentów. Elsevier Urban & Partner 2006
2. Grzybowski A. Okulistyka. Edra Urban & Partner 2018
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alastair KO i wsp. (red. pol. Zagórski Z). Oksfordzki podręcznik okulistyki. Czelej 2009
Kański JJ. Okulistyka kliniczna. Edra Urban & Partner 2017
Niżankowska M. H. Okulistyka, podstawy kliniczne. PZWL Warszawa 2007
Szaflik J. Diagnostyka kliniczna w okulistyce. Elsevier Urban & Partner 2008
Szaflik J, Grabska-Liberek I, Izdebska J. Stany nagłe w okulistyce, PZWL Warszawa 2005
Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Krzysztof Szmatłoch
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OTOLARYNGOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Otl
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Dr hab.med. Paweł Golusiński prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Dr hab.med. Paweł Golusiński prof. UZ
Lek. Witold Iciek
Lek. Renata Nowik-Ibrahim
Pr o wa d ząc y: Lek. Piotr Napierała
Lek. Sebastian Kamiński
Lek. Łukasz Kozłowski
Lek. Przemysław Stachowiak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

Seminarium

15

Ć wi c ze n i a

15

VIII

Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

3

CEL PRZEDMIOTU:






Nabycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia badania podmiotowego oraz podstawowego
otolaryngologicznego badania przedmiotowego obejmującego badanie uszu, nosa, gardła, krtani oraz szyi.
Znajomość podłoża patofizjologicznego oraz symptomatologii najczęstszych jednostek chorobowych
występujących w otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej oraz audiologii i foniatrii.
Znajomość stanów nagłych w otolaryngologii oraz umiejętność zastosowania algorytmów postępowania
Poznanie zagadnień związanych z epidemiologią, czynnikami ryzyka oraz podstaw molekularnych nowotworów
złośliwych rejonu głowy i szyi. Poznanie zasad nowoczesnej diagnostyki oraz leczenia interdyscyplinarnego
nowotworów głowy i szyi
Zapoznanie z podstawowymi metodami leczenia operacyjnego

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.

Prawidłowy wywiad chorobowy w otolaryngologii, badanie laryngologiczne obejmujące badanie otoskopowe, badanie
nosa (rynoskopia przednia), badanie jamy ustnej i gardła środkowego, badanie krtani (laryngoskopia pośrednia)
Ucho
a. Podstawy anatomii i fizjologii
b. Patofizjologia, epidemiologia, objawy oraz postępowanie w najczęściej występujących chorobach ucha
zewnętrznego (zapalenia ucha zewnętrznego, uraz małżowiny usznej)
c. Patofizjologia, epidemiologia, objawy oraz postępowanie w najczęściej występujących chorobach ucha
środkowego (ostre, wysiękowe i przewlekłe zapalenie ucha środkowego, powikłania zapalenia ucha
środkowego, zaburzenia funkcji trąbki słuchowej, otoskleroza)
d. Patofizjologia, epidemiologia, objawy oraz postępowanie w najczęściej występujących chorobach ucha
wewnętrznego (Choroba Meniera, zapalenie nerwu przedsionkowego, łagodne napadowe położeniowe
zawroty głowy, guzy kąta mostkowo-móżdżkowego)
e. Podstawy diagnostyki otoneurologicznej
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
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f.
3.

Podstawowe zabiegi operacyjne uszu: (aerator transtympanalny, myringoplastyka, mastoidektomia,
ossikuloplastyka)

Nos

Anatomia nosa zewnętrznego i zatok przynosowych
Fizjologia węchu i droga węchowa
Patofizjologia, epidemiologia, objawy oraz postępowanie w najczęściej występujących chorobach nosa
i zatok przynosowych (ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, przewlekłe zapalenie
zatok przynosowych z polipami i bez polipów, alergiczny nieżyt nosa)
d. Podstawowe zabiegi operacyjne nosa: septoplastyka, funkcjonalna endoskopowa operacja zatok
4. Jama ustna i gardło
a. Anatomia i fizjologia
b. Patofizjologia, epidemiologia, objawy oraz postępowanie w najczęściej występujących chorobach
gardła środkowego (zapalenie gardła, ostre i przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, ropień
okołomigdałkowy, choroby jamy ustnej i gardła jako objaw chorób zakaźnych, nowotwory)
c. Przewlekły obturacyjny bezdech senny
d. Podstawowe zabiegi operacyjne: tonsillektomia, adenotomia,
5. Krtań
a. Anatomia i fizjologia krtani
b. Patofizjologia, epidemiologia, objawy oraz postępowanie w najczęściej występujących chorobach
krtani (ostre i przewlekłe zapalenie krtani, zapalenie nagłośni, porażenie fałdów głosowych, ostry
obrzęk krtani, guzki i polipy fałdów głosowych, nowotwory)
c. Laryngologiczne konsekwencje refluksu żołądkowo-przełykowego
d. Podstawowe zabiegi operacyjne w obrębie krtani i tchawicy: tracheotomia, laryngoskopia,
laryngektomia całkowita, laryngektomie częściowe.
6. Onkologia laryngologiczna
a. Etiopatogeneza, epidemiologia, objawy oraz diagnostyka w nowotworach złośliwych krtani, jamy ustnej,
gardła, ślinianek oraz skóry rejonu głowy i szyi
b. Stopniowanie nowotworów wg klasyfikacji TNM
c. Podstawy leczenia interdyscyplinarnego z uwzględnieniem leczenia operacyjnego, radioterapii oraz
chemioterapii
d. Czynniki ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych i profilaktyka
e. Zasady postępowania u chorych z nowotworem złośliwym w ramach szybkiej terapii onkologicznej
7. Choroby gruczołów ślinowych:
a. Anatomia i fizjologia gruczołów ślinowych
b. Patofizjologia, epidemiologia, objawy oraz postępowanie w najczęściej występujących chorobach
gruczołów ślinowych (zapalenie ślinianek, kamica ślinianek, nowotwory niezłośliwe, zespół Sjögrena,
xerostomia)
8. Podstawy audiologii:
a. Fizjologia słuchu, droga słuchowa.
b. Niedosłuch przewodzeniowy i odbiorczy w różnych jednostkach chorobowych
c. Podstawy badania słuchu
d. Szumy uszne
e. Podstawy aparatowania słuchu
9. Szyja
a. Patofizjologia, epidemiologia, objawy oraz postępowanie w najczęściej występujących chorobach szyi:
torbiel szyi boczna, torbiel szyi środkowa, limfadenopatia, choroby tarczycy
10. Wybrane zagadnienia otolaryngologii dziecięcej:
a. Specyfika badania otolaryngologicznego dzieci
b. Wybrane jednostki chorobowe, diagnostyka i postępowanie: przerost migdałka gardłowego,
przewlekłe alergiczne zapalenie nosa i zatok, ostra angina paciorkowcowa, zapalenie nagłośni, krup,
świnka, krztusiec)
Metody kształcenia:
a.
b.
c.

Wykłady odbywają się w formie prezentacji multimedialnych.
Ćwiczenia odbywają się na oddziale klinicznym otolaryngologii oraz w poradni laryngologicznej w grupach 6-10
osobowych. Ćwiczenia obejmują część seminaryjną prowadzoną w formie dyskusji i stanowiącą praktyczne omówienie
określonych przypadków klinicznych oraz ugruntowanie teoretycznych podstaw przedmiotu. W części praktycznej, poprzez
pracę z pacjentem, student doskonali umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego, a także uczy się doboru
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właściwych
badań laboratoryjnych i obrazowych, ich interpretacji, rozpoznania różnicowego, oraz propozycji
postępowania leczniczego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu

S ym b o l

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyna górna i
dolna, klatka piersiowa,
brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym (układ kostno stawowy, układ mięśniowy,
układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy
płciowe, układ nerwowy i
narządy zmysłów, powłoka wspólna
opisuje stosunki topograficzne między poszczególnymi narządami

F.W2

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia

F.W3

zna fizykochemiczne i molekularne podstawy działania narządów zmysłów

F.W7

monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe

F.W12

wykonuje podstawowe badanie laryngologiczne w zakresie ucha, nosa,
gardła i krtani
przeprowadza orientacyjne badanie słuchu

F.U25

sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

F.U26

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej przez prowadzącego zajęcia.
Egzamin końcowy w formie pisemnej testowej. Uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem
zdania egzaminu. Warunkiem dopuszczenia do pisemnej części egzaminu jest zaliczenie kolokwium praktycznego
w formie ustnej.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
60
15
75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Latkowski B. Otorynolaryngologia-podręcznik dla studentów i specjalizujących się lekarzy Wyd. Lekarskie
PZWL Warszawa 2017.
Behrbohm H, Kaschke O, Nawka T, Swift A. Choroby ucha nosa i gardła z chirurgią głowy i szyi. Wyd. Elsevier
Urban & Partner Wrocław 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Viktor A, Linke S, Dahlmann C. Otorynolaryngologia- Crash Course Elsevier Urban&Partner 2007
2. Shah J, Patel S, Shingh B. Jatin Shah Chirurgia i Onkologia Głowy Szyi Elsevier Urban&Partner 2014
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab.med. Paweł Golusiński, prof. UZ
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RADIOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.8-WL-LEK-Rdl
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Wojciech Wierzchołowski
dr n. med. Wojciech Wierzchołowski
lek. Agnieszka Cymba
Pr o wa d ząc y: lek. Hanna Falińska
lek. Anna Gąsior
lek. Urszula Suchorska-Walusiak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

15

Ć wi c ze n i a

60

Seminarium

15

V

Egzamin
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

4

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie współczesnych radiologicznych metod diagnostycznych i interwencyjnych, a także
dokonywanie wyboru optymalnej do schorzenia metody obrazowania w oparciu o wskazania, przeciwwskazania i warunki
techniczne badania. Określenie cech obrazu prawidłowego i nieprawidłowego w poszczególnych badaniach obrazowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Techniki obrazowania w radiologii cz.I
2. Techniki obrazowania w radiologii cz.II
3. Podstawy interpretacji zdjęcia klatki piersiowej
4. Obrazowanie chorób płuc i śródpiersia
5. Choroby serca i naczyń krwionośnych,
6. Podstawy interpretacji zdjęć jamy brzusznej
7.Obrazowanie chorób jamy brzusznej oraz miednicy
8. Diagnostyka następstw urazów klatki piersiowej oraz jamy brzusznej
9. Ultrasonografia w stanach nagłych
10.Zmiany zwyrodnieniowe i choroby zapalne w układzie kostnym
11.Podstawy rozpoznawania zmian urazowych w układzie kostnym.
12.Obrazowanie zmian wewnątrzczaszkowych.
13.Urazy ośrodkowego układu nerwowego.
14. Optymalny dobór metod obrazowania w zależności od sytuacji klinicznej cz.I
15. Optymalny dobór metod obrazowania w zależności od sytuacji klinicznej cz.II
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń w grupach 10-15 osobowych przy komputerach ucząc się na przykładach obrazów
RTG, TK, NMR. Uczestniczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych i innych badań radiologicznych. Seminaria i
wykłady prowadzone przy użyciu prezentacji multimedialnych.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób wymagających interwencji chirurgicznej
Posiada wiedzę z zakresu współcześnie wykorzystywanych
badań obrazowych MR, TK

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

F.W1

sprawdziany
opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe i
praktyczne dyskusja
sprawdziany
opisowe i
praktyczne dyskusja

wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium

F.W10

Zna zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w
nowotworach głowy i szyi

F.W12

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych
chorób OUN
Zna zasady podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu

F.W13

Ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych
typów złamań

F.U7

F.W15

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do seminariów i ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej. Egzamin końcowy w formie ustnej.
Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu. Do egzaminu student jest
dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
90
10
90
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

3

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

William Herring, Podręcznik radiologii. Redakcja wydania I polskiego Marek Sąsiadek. Wydawnictwo Medyczne
Urban & Partner 2014

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Pruszyński B (red.) Radiologia Diagnostyka Obrazowa Rtg, TK, USG, MR i radioizotopy. Wyd. Lekarskie PZWL
Warszawa 2003.
Leszczyński St (red.) Radiologia. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2010.
Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. med. Wojciech Wierzchołowski
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ASPEKT Y M ED YC YNY
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HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-HiE
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. zw. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
prof. zw. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
dr n. biol. Aneta Klimberg

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d
Ć wi c ze n i a

15

1
VI

30

2

Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną

2

CEL PRZEDMIOTU:
C1. Poznanie czynników warunkujących zdrowie oraz znaczenia czynników chorobotwórczych (fizycznych,
chemicznych i biologicznych) w środowisku.
Rozeznanie w możliwościach pomiarów zagrożeń zawodowych, jak i sposobów ochrony przed nimi
(profilaktyka techniczna i medyczna). Znajomość prozdrowotnego stylu życia (w tym pracy oraz nauki)
C3. Poznanie zasad profilaktyki i profilaktycznej opieki zdrowotnej w różnych okresach życia, jak i istoty
promocji zdrowia. Znaczenie promocji zdrowia i profilaktyki chorób w aspekcie medycznym i
środowiskowym.
C4. Epidemiologia chorób infekcyjnych i cywilizacyjnych – Świat a Polska.
C5. Wskaźniki demograficzne i ich znaczenie w medycynie i profilaktyce.
C6. Zasady żywieniowe, niedobory żywienia, znaczenie diety dla zdrowia.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii i patofizjologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:















Wprowadzenie do higieny (definicja zdrowia wg WHO, charakter interdyscyplinarny higieny jako dyscypliny
naukowej z zakresu nauk medycznych). Promocja zdrowia. Higiena psychiczna.
Uwarunkowania stanu zdrowia. Problemy zdrowotne populacji.
Higiena żywności i żywienia.
Znaczenie chorobotwórcze czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku.
Zaburzenia stanu zdrowia związane z jakością środowiska i czynnikami społeczno-ekonomicznymi.
Środowiskowe uwarunkowania zdrowia.
Higiena środowiska człowieka (pojęcie ekologii, elementy środowiska naturalnego)
Podstawy higieny pracy. Problemy higieniczno-sanitarne w placówkach opieki zdrowotnej. Ergonomia.
Zagrożenia zdrowia na stanowiskach pracy – ryzyko zawodowe.
Higiena pomieszczeń służby zdrowia (gabinety lekarskie, zabiegowe, sale operacyjne). Choroby zawodowe
i parazawodowe.
Środowisko pracy – czynniki szkodliwe.
Zjawiska demograficzne a demografia lekarska. Mierniki zdrowia.
Medycyna różnych okresów życia.
Struktura i zadania stacji sanitarno-epidemiologicznej.
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Podstawowe typy zjawisk epidemiologicznych i metody ich badania.
Medycyna oparta na dowodach.
Epidemiologia chorób niezakaźnych i zakaźnych – epidemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór
epidemiologiczny.
Zatrucia pokarmowe.
Epidemiologia nowotworów.

METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przy pomocy dyskusji i prezentacji multimedialnych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji, różne
systemy klasyfikacji chorób i procedur medycznych;

G.W1

wykład
ćwiczenia

zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady i
zalety różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary
świadczące o obecności zależności przyczynowo-skutkowej;
zna epidemiologię chorób zakaźnych i przewlekłych, sposoby
zapobiegania ich występowaniu na różnych etapach naturalnej
historii choroby oraz rolę nadzoru epidemiologicznego;
określa cele pierwotnej i wtórnej profilaktyki, umie skonstruować
proste programy i zalecenia promocji zdrowia i właściwie dobrać
do potrzeb zdiagnozowanych problemami epidemiologicznymi
interpretuje miary częstości występowania chorób i
niepełnosprawności, ocenia sytuację epidemiologiczną chorób
powszechnie występujących w kraju;
przestrzega zasad pracy z materiałem biologicznym i zakaźnym,
zna higienę szpitalną i miejsca pracy, przestrzega zasad
pobierania materiału z zasadami higieny i wiedzy o utylizacji
odpadów szpitalnych, zapobiega kontaminacji próbek
opisuje strukturę demograficzną ludności i na tej podstawie
ocenia problemy zdrowotne populacji;

G.W2

sprawdziany
opisowe, test,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, test,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, test,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, test,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, test,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, test,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, test,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, test,
dyskusja
sprawdziany
opisowe, test,
dyskusja

wykład
ćwiczenia

G.W3

G.W5

G.W13

G.W19

G.U1

zbiera informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób
zakaźnych i przewlekłych oraz planuje działania profilaktyczne na
różnym poziomie zapobiegania;
stara się unikać popełnienia błędu medycznego we własnych
działaniach;

G.U2

G.U6

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie do ćwiczeń weryfikowane w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie końcowe w formie testowej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
45
5
50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Marcinkowski JT (red). Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL
Warszawa 2003.
Kwartalnik „Problemy Higieny i Epidemiologii” – www.phie.pl
Kwartalnik „Hygeia Public Health” – www.h-ph.pl

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Jędrychowski W. Podstawy Epidemiologii. Wyd. Collegium Medicum UJ Kraków 2002.
Jethon Z. (red.) Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2000.
Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. zw. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
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MEDYCYNA SĄDOWA Z ELEMENTAMI PRAWA
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-Msąd
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Julia Sobol

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr n. med. Julia Sobol

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

15

Ć wi c ze n i a

15

Seminarium

30

X

Egzamin
Zaliczenie z oceną

3

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nauka interpretacji artykułów kodeksu karnego dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
człowieka oraz zasad odpowiedzialności karnej i cywilnej lekarza; stwierdzania zgonu i prawidłowego wypełniania karty
zgonu; przeprowadzania oględzin zwłok w miejscu ich ujawnienia; ustalania orientacyjnego czasu zgonu oraz
przypuszczalnej przyczyny śmierci; rozpoznawania i różnicowania rodzajów śmierci; zabezpieczania materiału
biologicznego do badań histopatologicznych, serologicznych i toksykologicznych; przeprowadzania badania
poszkodowanego; sporządzania opinii sądowo-lekarskiej dla potrzeb orzecznictwa karnego i cywilnego, rozpoznania
obrażeń poniesionych w skutek przemocy. Student powinien znać zasady alkohologii i toksykologii - zarys fizjologii
przemian alkoholu w organizmie, metody jego oznaczania we krwi oraz badanie materiału sekcyjnego w kierunku
obecności alkoholu; zasady interpretacji wyników badań w genetyce sądowej - badania polimorfizmu DNA i zastosowanie
w sprawach dotyczących spornego ojcostwa oraz w badaniu śladów biologicznych. Student powinien posiadać wiedzę
dotyczącą obowiązku współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości, prowadzenia, udostępniania i przechowywania
dokumentacji medycznej, zasad przeprowadzenia eksperymentu medycznego i wykonania zabiegów transplantacji,
podstawowych zasad opiniowania w sprawach błędu medycznego oraz orzecznictwa sądowo-lekarskiego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, farmakologii, propedeutyki chirurgii, propedeutyki pediatrii i propedeutyki
chorób wewnętrznych, patomorfologii, radiologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wykłady
Podstawy prawa w medycynie.
Traumatologia sądowo-lekarska. Uszkodzenia ciała spowodowane działaniem czynnika mechanicznego.
Postrzały, wybuchy.
Uduszenie gwałtowne.
Odpowiedzialność karna, zawodowa i cywilna lekarza. Błąd medyczny.
Seminaria
1. Tanatologia ogólna. Ekshumacja.
2. Prokreacja, przerywanie ciąży.
3. Dzieciobójstwo. Nagłe zgony dzieci. Zespół bitego dziecka.
4. Działanie prądu, wysokiej, niskiej temperatury.
5. Identyfikacja zwłok i szczątków ludzkich.
6. Toksykologia sądowo-lekarska.
7. Genetyka sądowa.
8. Obowiązek współpracy z wymiarem sprawiedliwości.
9. Dokumentacja medyczna. Tajemnica lekarska.
10. Prawa pacjenta.
1.
2.
3.
4.
5.
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11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.

Podstawy prawne i etyczne przeszczepiania narządów.
Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
Eksperyment medyczny.
Prawo farmaceutyczne.
Ćwiczenia
Sekcja zwłok. Zasady sporządzenia protokołu sekcji zwłok.
Oględziny miejsca ujawnienia zwłok. Rodzaje śladów biologicznych i zasady ich zabezpieczania. Oględziny
zwłok w miejscu ich ujawnienia.
Stwierdzenie zgonu. Ustalanie czasu, rodzaju i przyczyny śmierci. Wystawienie karty zgonu.
Obrażenia ciała. Kwalifikacja uszczerbku na zdrowiu. Błąd medyczny.
Opiniowanie w sprawach dotyczących ustalenia poziomu alkoholu we krwi.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia odbywają się w sali sekcyjnej - studenci uczestniczą w sekcji sądowo-lekarskiej, oraz w sali ćwiczeń – dyskusja
oraz zajęcia praktyczne dotyczące opiniowania sądowo lekarskiego, symulacja oględzin miejsca ujawnienia zwłok,
szczegółowe omówienie przypadków klinicznych.
Seminaria i wykłady w formie prezentacji multimedialnych z uwzględnieniem w prezentacji przypadków klinicznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

Zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń
zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania
zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu
lekarskiego.
Zna obowiązki prawne lekarza w zakresie stwierdzenia
zgonu.

G.W6.

Dyskusja, odpowiedź
ustna, test,

wykład
ćwiczenia
seminarium

G.W8.

Zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego
oraz prowadzenia innych badań medycznych.

G.W9.

Dyskusja, odpowiedź
ustna, sprawdzian
praktyczny, test,
Dyskusja, odpowiedź
ustna, test,

Zna regulacje prawne dotyczące przeszczepów,
sztucznej prokreacji, aborcji, zabiegów estetycznych.

G.W10.

Dyskusja, odpowiedź
ustna, test,

Zna zasady prawa farmaceutycznego

G.W11

Dyskusja, odpowiedź
ustna, test,

Zna zasady tajemnicy lekarskiej, prowadzenia
dokumentacji medycznej, odpowiedzialności karnej,
cywilnej i zawodowej lekarza.
Zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej i nagłego
zgonu, a także różnicę między pojęciami urazu a
obrażenia.
Zna podstawy prawne i zasady postępowania lekarza
podczas oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia oraz
sądowo-lekarskiego badania zwłok.
Zna zasady diagnostyki sądowo-lekarskiej i opiniowania
w przypadkach dotyczących dzieciobójstwa i rekonstrukcji okoliczności wypadku drogowego.
Zna zasady opiniowania sądowo-lekarskiego dotyczące:
zdolności do udziału w czynnościach procesowych;
skutku biologicznego oraz uszczerbku na zdrowiu.
Zna pojęcie błędu medycznego, najczęstsze przyczyny
błędów medycznych i zasady opiniowania w takich przypadkach.
Zna zasady pobierania materiału do badań
toksykologicznych i hemogenetycznych.

G.W12.

Dyskusja, odpowiedź
ustna, test,

G.W14.

Dyskusja, odpowiedź
ustna, sprawdzian
praktyczny, test
Dyskusja, odpowiedź
ustna, sprawdzian
praktyczny, test
Dyskusja, odpowiedź
ustna, sprawdzian
praktyczny, test
Dyskusja, odpowiedź
ustna, sprawdzian
praktyczny, test
Dyskusja, odpowiedź
ustna, test,

Podczas badania dziecka rozpoznaje zachowania i
objawy wskazujące na możliwość wystąpienia przemocy
wobec dziecka;
Stara się unikać popełnienia błędu medycznego we
własnych działaniach

G.U5.

wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium
wykład
ćwiczenia
seminarium

G.W15.

G.W16.

G.W17.

G.W18.

G.W19.

G.U6

Dyskusja, odpowiedź
ustna, sprawdzian
praktyczny, test
Dyskusja, odpowiedź
ustna, sprawdzian
praktyczny, test
Dyskusja, odpowiedź
ustna, test,
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Posiada umiejętność pobierania zgodnie z zasadami
krwi do badań toksykologicznych oraz zabezpieczania
materiału do badań hemogenetycznych.

G.U7.

Dyskusja, odpowiedź
ustna, sprawdzian
praktyczny, test

wykład
ćwiczenia
seminarium

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich wykładach, seminariach i ćwiczeniach,
aktywny udział w ćwiczeniach i seminariach. W przypadku nieobecności -obowiązek odrobienia zajęć z wykładowcą
po uprzednim uzgodnieniu terminu i formy odrobienia zajęcia. Przygotowanie do ćwiczeń i seminariów weryfikowane jest
w formie ustnej (dyskusja, odpowiedź ustna) lub pisemnej (krótki testowy sprawdzian – zaliczenie) przeprowadzane przez
prowadzącego zajęcia.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zdanie egzaminu końcowego testowego z przedmiotu.
Egzamin końcowy w formie testowej - 60 pytań wielokrotnego wyboru, czas trwania egzaminu 1 godz. Próg zaliczenia uzyskanie 36 prawidłowych odpowiedzi z 60 pytań. Skala ocen: 36-40=3,0; 41-45=3,5; 46-50=4,0; 51-55=4,5; 56-60=5,0).
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
60
15
75
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

2

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

3

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Medycyna sądowa, red. Grzegorz Teresiński, PZWL Warszawa 2019
2. Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej, red. Czesław Żaba, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Poznań 2014
3. Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu, red. Tomasz Jurek, Oficyna a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca:

1. Medycyna sądowa, V.J. DiMaio, D. DiMaio, Urban & Partner Wrocław 2003
2. 2. Sekcja zwłok, E. Chruścielewski, S Raszeja, PZWL Warszawa 1990
3. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr n. med. Julia Sobol
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UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORZECZNICTWO LEKARSKIE
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-Usiz
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : mgr Piotr Bromber

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: mgr Piotr Bromber

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
1
W yk ł a d

15

1

IX, X

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest poznanie podstawowych pojęć wykorzystywanych w orzecznictwie lekarskim oraz
poznanie zasad prawidłowego orzekania dla celów zasiłkowych i sądowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE: brak
1. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z dn. 23.01.2003
2. Podstawy orzecznictwa lekarskiego
3. Orzekanie w opiece nad matką dzieckiem i młodzieżą.
4. Orzecznictwo w stomatologii, wybrane zagadnienia-choroby przewlekłe, choroby zakaźne, nowotworowe
5. Rodzaje zasiłków i orzecznictwo w ich zakresie
6. Dokumentacja orzecznicza
7. Najczęstsze błędy w orzecznictwie.
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia z wykorzystaniem przykładowych zaświadczeń i orzeczeń lekarskich.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

zna zasady prawa farmaceutycznego;

G.W11.

wykład

zna zasady diagnostyki sądowo-lekarskiej i opiniowania w
przypadkach dotyczących dzieciobójstwa i rekonstrukcji
okoliczności wypadku drogowego;
wyjaśnia osobom korzystającym ze świadczeń medycznych ich
podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania tych
świadczeń;
stosuje w praktyce regulacje prawne dotyczące wydawania
zaświadczeń lekarskich na potrzeby pacjentów, ich rodzin oraz
instytucji zewnętrznych;

G.W16.

sprawdziany testowe i
praktyczne, dyskusja
sprawdziany testowe i
praktyczne, dyskusja

G.U3.

sprawdziany testowe i
praktyczne, dyskusja

wykład

G.U4.

sprawdziany testowe i
praktyczne, dyskusja

wykład

wykład
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WARUNKI ZALICZENIA:
Zajęcia kończą się zaliczeniem w formie testowej i praktycznej w formie prawidłowego wystawienia
przykładowego zaświadczenia.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
15
10
25
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Wilmowska-Pietruszyńska A. Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów
lekarskich i lekarsko-stomatologicznych. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2007.
2. Internetowy System Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030450391
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Jacek A, Sarnacka E. Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK. Wyd.
Lekarskie PZWL Warszawa 2015.
2. Czasopisma i dokumenty prawne dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych –
nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ:
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ZDROWIE PUBLICZNE
K od p r ze dm io tu : 12.7-WL-LEK-ZP
T yp pr ze dm i ot u : kierunkowy podstawowy (obowiązkowy)
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. o zdr. Krzysztof Chmielowiec

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr n. o zdr. Krzysztof Chmielowiec

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
1
W yk ł a d

15

1

VI

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest:
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami zdrowia publicznego.
2. Omówienie podstaw prawnych dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenia badań
medycznych.
3. Rola systemu opieki zdrowotnej w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych populacji.
4. Zapoznanie z zasadami międzynarodowej polityki zdrowotnej.
5. Przybliżenie problemu chorób cywilizacyjnych i społecznych.
6. Promowanie zdrowego stylu życia.
7. Prezentacja trendów przyszłych zmian w zdrowiu publicznym.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Wskaźniki stanu zdrowia –miary zdrowia
Organizacja i funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia oraz uwarunkowania ekonomiczne na system
ochrony zdrowia.
Cele i zadania zdrowia publicznego. Stan zdrowia społeczeństwa i jego uwarunkowania.
Podstawa prawna udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym także praw pacjenta.
Podstawy prawne wykonywania zawodu lekarza oraz organizacja samorządu lekarskiego.
Powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
Podstawy organizacji i funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą.
Podstawy prawne dotyczące eksperymentu medycznego, przeszczepów, sztucznej prokreacji, aborcji,
zabiegów estetycznych, leczenia paliatywnego, chorób psychicznych oraz zasady prowadzenia innych badań
medycznych.
Zadośćuczynieniu pacjentowi lub spadkobiercom za zdarzenie medyczne.

METODY KSZTAŁCENIA:
1. Wykład
2. Dyskusja
3. Metoda przypadków
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Efekty kształcenia dla przedmiotu

S ym b o l

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne

E.W41

wykład

Zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania, a także
strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie
krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań
ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia
Zna zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz główne kierunki
działania, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości roli
elementów zdrowego stylu życia
Zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń
zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu
lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego
Zna podstawowe regulacje dotyczące organizacji i
finansowania służby zdrowia, powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego oraz organizacji przedsiębiorstw podmiotu
leczniczego
zna obowiązki prawne lekarza w zakresie stwierdzenia zgonu

G.W4

odpowiedź ustna, test
końcowy
praca kontrolna, test
końcowy

G.W5

projekt

wykład

G.W6

kolokwium, test
końcowy

wykład

G.W7

kolokwium, test
końcowy

wykład

G.W8

wykład

zna regulacje dotyczące eksperymentu medycznego oraz
prowadzenia innych badań medycznych
zna regulacje prawne dotyczące przeszczepów, sztucznej
prokreacji, aborcji, zabiegów estetycznych, leczenia
paliatywnego, chorób psychicznych
zna pojęcie błędu medycznego, najczęstsze przyczyny błędów
medycznych i zasady opiniowania w takich przypadkach
Opisuje strukturę demograficzną ludności i na tej podstawie
ocenia problemy zdrowotne populacji

G.W9

kolokwium, test
końcowy
kolokwium

G.W10

kolokwium,
test końcowy

wykład

G.W18

kolokwium

wykład

G.U1

sprawdziany
praktyczne i testowe
dyskusja
sprawdziany
praktyczne i testowe
dyskusja
sprawdziany
praktyczne i testowe
dyskusja
sprawdziany
praktyczne i testowe
dyskusja

wykład

Zbiera informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób
G.U2
przewlekłych oraz planuje działania profilaktyczne na różnym
poziomie zapobiegania
Wyjaśnia osobom korzystającym ze świadczeń medycznych
G.U3
ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy prawne udzielania
tych świadczeń
Stosuje w praktyce regulacje prawne dotyczące wydawania
G.U4
zaświadczeń lekarskich na potrzeby pacjentów, ich rodzin oraz
instytucji zewnętrznych
WARUNKI ZALICZENIA:
1. Udział w zajęciach dydaktycznych zgodnie z regulaminem studiów
2. Uzyskanie pozytywnej oceny z odpowiedzi ustnej.
3. Zaliczenie projektu.
4. Uzyskanie co najmniej 60% punktów na kolokwium
5. Uzyskanie co najmniej 65% punktów na teście końcowym

wykład

wykład

wykład
wykład
wykład

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach, konsultacjach, egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie
Punkty ECTS

Studia stacjonarne
(w godz.)
15
10
25
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czupryn A., Paździoch S., Ryś A., Włodarczyk C., Zdrowie publiczne, tom I i II, Vesalius, Kraków 2002.
Nojszewska E., System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwer,
Warszawa 2011.
Sygit M., Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa
2011.
Jędrychowski W., Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Zielińska E. (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia chorobowe. Ubezpieczenia wypadkowe,
Warszawa 2003.
Borucka-Sitkiewicz K., Promocja i edukacja zdrowotna. Wyd. Impuls, Kraków 2006.
Czasopisma: ,,Zdrowie publiczne’’, ,, Zdrowie i Zarządzanie’’, ,,Menedżer Zdrowia’’, ,,Serwis kadry
zarządzającej zoz’’.
Wykaz aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. o zdr. Krzysztof Chmielowiec
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ANALIZA EKG W PRAKTYCE
K od p r ze dm io tu :
T yp pr ze dm i ot u : fakultatywny
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Jarosław Hiczkiewicz

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Jarosław Hiczkiewicz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
w yk ł a d

30

2

VIII

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Student doskonali umiejętności badania EKG i interpretacji wyników. Nabywa podstawowych umiejętności
niezbędnych w prowadzeniu badań klinicznych oraz integracji wiedzy i umiejętności klinicznych z dowodami
naukowymi.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, histologii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Wprowadzenie do EKG.
2. Prawidłowy zapis EKG.
3. Zaburzenia przewodzenia.
4.Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca.
5. Komorowe zaburzenia rytmu serca.
6. Ostre zespoły wieńcowe/dławica piersiowa niestabilna.
7. Zaburzenia zapisu EKG w chorobach pozasercowych.
8. Pacjent ze stymulatorem/CRT/ICD serca.
9. Przypadki kliniczne.
10. Quiz.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w grupach 10-15 osób prowadzone w pracowni EKG. Metoda zadań praktycznych, wykład
multimedialny.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w
tym:
h)standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z
interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u

E.U29

E.W3

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

obserwacje i
ocena
umiejętności
praktycznych
studenta

wykład

obserwacje i
ocena
umiejętności

wykład
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osób dorosłych oraz ich powikłań: wad serca, zapalenia
mięśnia sercowego, wsierdzia, osierdzia, kardiomiopatii,
zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia
tętniczego, omdleń
zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u
osób dorosłych oraz ich powikłań: chorób układu
krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad
serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia,
niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń
tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętniczego: pierwotnego
i wtórnego, nadciśnienia płucnego;

praktycznych
studenta

E.W7

obserwacje i
ocena
umiejętności
praktycznych
studenta

wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie interpretacji badania EKG pacjenta przez studenta przed grupą studencką
i nauczycielem akademickim.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godzinach)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, studiowanie
literatury; wystąpienia.)

20

Łącznie
Punkty ECTS

2
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Szczeklik A. (red.) Choroby Wewnętrzne. Wyd. Medycyna Praktyczna Kraków 2005.
Dąbrowska B. Podręcznik elektrokardiografii.
Dokument opracowany przez Grupę ́ Roboczą powołaną przez Zarząd Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i
Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego. Zalecenia dotyczące stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych.
Hampton J.R., 150 problemów EKG
Hampton J.R., D. Adlam, EKG w praktyce
Hampton J.R., EKG. To proste

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n.med. Jarosław Hiczkiewcz
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BIOMECHANIKA
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-BIOM
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
dr inż. Tomasz Klekiel

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
Ć wi c ze n i a

30

2

III

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi biomechaniki inżynierskiej w
tym ruchu oraz metod badania i wspomagania układu kostno-mięśniowego człowieka, a także nabycie umiejętności w
zakresie wyznaczania własności biomechanicznych tkanek i definiowania środków wspomagających dysfunkcję układu
ruchu. Zrozumienie pojęć przebudowy struktur tkankowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zarysu anatomii i fizjologii człowieka. Podstawowa znajomość zagadnień z mechaniki materiałów oraz metod
statystycznej analizy danych.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Treść ćwiczeń seminaryjnych:
1. Biomateriały: klasyfikacja, struktura i właściwości biomateriałów, deformacje sprężyste i plastyczne, modyfikacja
biomateriałów w celu poprawy bioakceptowalności. Szczególny akcent położony zostanie na omówienie właściwości i
modyfikacji warstw wierzchnich zgodnie z prowadzonymi w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej badaniami w ramach
projektów, m.in. Otrzymywanie i charakterystyka samoorganizujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych
stopach tytanu (N507 082 31/2009).
2.Istota oddziaływań biomateriał/tkanka w aspekcie biotolerancji. Reakcja komórek na implant: stan zapalny, proces
naprawczy, biozgodność z krwią, kancerogenność. Sposoby oceny reakcji biologicznej.
3.Układ kostno-mięśniowy człowieka. Kinematyka układu kostno-mięśniowego. Podstawowe parametry
wytrzymałościowe, własności mechaniczne i fizyczne wybranych struktur tkankowych. Biotribologia, tarcie, rodzaje tarcia
w biołożysku. Elementy bioniki, biomimetyki. Struktury tkankowe jako biomateriały.
- Staw kolanowy: budowa, kinematyka i biomechanika, podstawowe osie kończyny, modele obciążeniowe, dysfunkcje i
leczenie dysfunkcji, alloplastyka stawu kolanowego.
- Staw biodrowy: anatomia stawu biodrowego, elementy stawu, kinematyka i biomechanika, modele obciążania,
dysfunkcje, alloplastyka stawu biodrowego.
- Kręgosłup: podstawowe funkcje, elementy anatomiczne kręgosłupa i podstawowe parametry geometryczne pozycji ciała,
modele kręgosłupa, kinematyka i biomechanika,
przeciążenia i niestabilność/stabilność, główne dysfunkcje i metody leczenia kręgosłupa, implantologia kręgosłupa. - Kości
długie: anatomia, stabilizacja zewnętrzna, charakterystyka konstrukcji stabilizatorów zewnętrznych, stabilizacja
zewnętrzna w leczeniu złamań oraz wydłużaniu kończyn.
Biomechaniczny przegląd pozostałych stawów: anatomia stawów ręki, stawu ramiennego oraz łokciowego, alloplastyka i
charakterystyka konstrukcji protez/implantów wspomagających. Metody badań struktur tkankowych i implantów.
Treść ćwiczeń laboratoryjnych:
Zajęcia realizowane będą w Laboratorium Biomechaniki oraz Laboratorium Prototypowania Wyrobów Medycznych
działających w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej w postaci następujących ćwiczeń: Badanie i ocena własności
mechanicznych/wytrzymałościowych tkanek/elementów implantowych w statycznych próbach: rozciągania, ściskania i
zginania. Badanie i ocena własności biomechanicznych połączenia implant-kość. Analiza statystyczna otrzymanych
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wyników. Identyfikacja wybranych implantów oraz narzędzi chirurgicznych – ocena funkcji, opis budowy, analiza metod
instalacji. Zajęcia odbywać się będą m.in. z wykorzystaniem najnowocześniejszego systemu optycznego GOM służącego
analizy ruchu człowieka.
METODY KSZTAŁCENIA:
Przekazywanie treści ćwiczeń seminaryjnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Podczas zajęć
laboratoryjnych - praca zespołowa (zespoły 2-4 osobowe) z wykorzystaniem aparatury badawczo-pomiarowej oraz
preparatów, modeli, fantomów i stabilizatorów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

ma świadomość ważności zagadnień dotyczących biomechaniki
układu ruchu w lecznictwie i rehabilitacji oraz w codziennym
funkcjonowaniu człowieka

D.U8

przygotowanie
projektu

Ćwiczenia

potrafi przygotować próbkę/preparat do badań, planować i
przeprowadzać eksperymenty /pomiary z zakresu biomechaniki,
potrafi wykorzystywać metody analityczne i eksperymentalne do
rozwiązania problematyki badawczej, posiada umiejętność
interpretacji wyników badań ćwiczeń laboratoryjnych oraz
wyciągania wniosków
Potrafi wykonać badanie podstawowych wielkości
czynnościowych, zna podstawowe definicje dotyczące
biomechaniki układu ruchu człowieka, potrafi opisać budowę
układu kostno-mięśniowego oraz definiować pojęcia dysfunkcji
układu, ich leczenia z użyciem biostabilizatora
potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role (np.
pacjent-lekarz)
potrafi pozyskiwać, integrować uzyskane informacje o
biomechanice układu ruchu człowieka z literatury, baz danych
oraz innych źródeł, także w języku obcym oraz dokonywać ich
interpretacji i zestawień a także identyfikować wybrane elementy
implantowe oraz narzędzia chirurgiczne
potrafi scharakteryzować wybrane elementy układu ruchu
człowieka (kości, stawy), określić ich funkcję, anatomię,
kinematykę i tribologię połączeń stawowych oraz opisać
biomechanicznym modelem obciążeniowym; ma wiedzę o
własnościach wytrzymałościowych tkanek (głównie kości) oraz o
podstawowych metodach badań tkanek i układów
biomechanicznych z użyciem aparatury badawczo-pomiarowej
posiada wiedze z zakresu biomechaniki układu kostnomięśniowego człowieka, połączenia implant-kości, stanu
naprężeń/przemieszczeń w stabilizatorze zewnętrznym
(prętowym lub płytkowym), obciążeń implantów, sił utwierdzenia
implantów w kości, a także trendów rozwojowych technologii
medycznych, metod oceny ich biofunkcjonalności

B.U14

przygotowanie
projektu

Ćwiczenia

A.W2

kolokwium

Ćwiczenia

przygotowanie
projektu
kolokwium

Ćwiczenia

A.W2

przygotowanie
projektu

Ćwiczenia

A.W2

kolokwium

Ćwiczenia

D.W15
D.U17

Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 50% punktów z pisemnego kolokwium.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach i egzaminie itp.)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć,
projektu/prezentacji, dyskusji, studiowanie literatury itp. )

20

Łącznie godzin

50
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Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Będziński R. Biomechanika inżynierska. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej Wrocław 1997.
Będziński R (red.) Biomechanika. Tom 2 Mechanika Techniczna. Wyd. IPPT PAN Warszawa 2011.
Gzik M. Biomechanika kręgosłupa człowieka Wyd. Politechnika Śląska Gliwice 2007.
Błaszczyk JW. Biomechanika kliniczna. Wyd. PWWL Warszawa 2004.
KubackiI J. Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnień ortopedycznych i rehabilitacyjnych , AWF, Katowice,
2004.
Mrozowski J, Awrejcewicz J. Podstawy biomechaniki. Wyd. Politechniki Łódzkiej Łódź 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Engineering of Biomaterials, Journal of Biomechanics, Clinical
Biomechanics - czasopismo dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym)
http://www.bu.uz.zgora.pl/
PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

232

EVIDENCE BASED MEDICINE
K od p r ze dm io tu :
T yp pr ze dm i ot u : fakultatywny
J ę z yk n auc za n i a : polski, angielski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot :

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

dr. hab. n. med. Maciej Salagierski, dr hab.
Agata Matejuk, dr Edyta Wolny-Rokicka, dr
Pr o wa d ząc y:
Agnieszka Szczepek, dr n. med Marta
Pałasz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
w yk ł a d

30

VII/VIII zal

CEL PRZEDMIOTU:
Student doskonali słownictwo i zwroty w języku angielskim związane z prowadzeniem i projektowaniem badań
naukowych w medycynie opartej na dowodach naukowych (EBM Eveidence Based Medicine). Potrafi analizować
artykuły naukowe z recenzowanych czasopism w języku angielskim, stawiać hipotezy badawcze, planować
badania. Prezentuje wyniki badań w języki angielskim.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Lektura artykułów naukowych MEDLINE, Scopus itp. Krytyczna analiza badań z różnych dziedzin medycyny
istotnych w praktyce klinicznej lekarza.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów z
wykorzystaniem artykułów naukowych i literatury medycznej anglojęzycznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
zna podstawy medycyny opartej na dowodach
naukowych
zna zasady prowadzenia badań naukowych,
obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro
służących rozwojowi medycyny.
wyjaśnia różnice między badaniami prospektywnymi i
retrospektywnymi, randomizowanymi i klinicznokontrolnymi, opisami przypadków i badaniami
eksperymentalnymi oraz szereguje je według
wiarygodności i jakości dowodów naukowych;

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY
WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

D.W20

dyskusja
prezentacja

ćwiczenia

dyskusja
prezentacja

ćwiczenia

B.W34

B.U13

obserwacja
umiejętności
praktycznych

ćwiczenia

dyskusja
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krytycznie analizuje piśmiennictwo medyczne w języku
angielskim oraz wyciąga wnioski w oparciu o dostępną
literaturę.

dyskusja
prezentacja
dyskusja

D.U17

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Opracowanie i omówienie projektu naukowego o charakterze ustalonym w ramach zajęć w języku angielskim.
W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach
i egzaminie itp.)

30

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć,
projektu/prezentacji, dyskusji, studiowanie literatury itp.)

20

20

Łącznie godzin

50

50

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:

1.

Budziński R. (red.) I Gdańska Debata Lekarska. Medycyna oparta na dowodach naukowych. Wyd.
Bernardinum 2015.

2.
3.

Glendinning E. H, Howard R., Professional English in Use, CUP 2007
Zasoby internetowe: PubMed Tutorial. PubMed QuickTours. U.S. National Library of Medicine.
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/cover.html

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

2.

Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ:
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HUMANIZACJA MEDYCYNY
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-HM
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
W yk ł a d

30

2

IV

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tematyką związaną z humanizacją medycyny, jej założeniami,
celami i rysem historycznym. Ukazanie człowieka w jego całościowym wymiarze jako podmiotu zainteresowania
także nauk medycznych w wymiarze holistycznym. Istotne jest ukazanie postrzegania pacjenta nie jedynie w
odniesieniu do kategorii zdrowia i choroby oraz wskazanie na konieczność podejmowania przez lekarzy działań
ukierunkowanych na poszanowanie godności i podmiotowości pacjenta w relacji z nim.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresy psychologii medycyny, socjologii medycyny i etyki medycyny.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Humanizacja i dehumanizacja medycyny – historia i współczesność
Polska i Światowa Akademia Medycyny – ich rola w humanizacji medycyny
Zdrowie jako wartość, mandala zdrowia, różne podejścia definicyjne
Zdrowie i choroba – podejście zintegrowane i holistyczne do leczenia
Czynniki wpływające na zdrowie człowieka, na rozumienie choroby, na umiejętności jej zwalczania lub
przystosowania do niej
Podmiotowość i jakość życia jako czynnik humanizacji medycyny
Godność człowieka w zdrowiu i chorobie
Porozumienie między lekarzem a pacjentem jako integralna część sztuki lekarskiej
Zasada równego traktowania (pacjent niepełnosprawny, żyjący z HIV/AIDS, z dysfunkcjami i zaburzeniami
seksualnymi, z zaburzeniami płodności, LGBT)
Podejście do pacjenta ze względu na płeć
Seksualność w cyklu życia człowieka
Zdrowie seksualne i reprodukcyjne jako ważny element dobrostanu człowieka
Cielesność, intymność, wstyd – teorie, badania, typologia
Profesjonalizacja zawodu lekarza

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu
zna aktualne poglądy na temat: społecznego wymiaru
zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego (rodziny,
sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan
zdrowia, społeczno-kulturowych różnic i roli stresu
społecznego w zachowaniach zdrowotnych i
autodestrukcyjnych;
rozumie symboliczne znaczenie zdrowia, choroby,
niepełnosprawności i starości w relacji do postaw społecznych, konsekwencje społeczne choroby i
niepełnosprawności oraz bariery społeczno-kulturowe, a
także zna aktualną koncepcję jakości życia uwarunkowaną
stanem zdrowia;
rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w
procesie komunikowania się z pacjentem i pojęcie zaufania
w interakcji z pacjentem;
zna zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych
zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu;
zna osiągnięcia czołowych przedstawicieli medycyny
polskiej;
uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego
subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z
uwarunkowań społeczno-kulturowych;
buduje pełną zaufania atmosferę podczas całego procesu
diagnostycznego i leczenia;
podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości życia
pacjenta i zapobiegania jej pogorszeniu się w przyszłości;
przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych
osobowych, prawa do intymności, prawa do informacji o
stanie zdrowia, prawa do wyrażenia świadomej zgody na
leczenie lub odstąpienie od niego oraz prawa do godnej
śmierci;
wykazuje odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy i
wkład w dalszy rozwój nauk medycznych;
krytycznie analizuje piśmiennictwo (w tym w języku
angielskim) i wyciąga wnioski.

Symbole
efektów
D.W1

Metody
weryfikacji
Test wiedzy

Forma
zajęć
Wykład

D.W3

Test wiedzy

Wykład

D.W4

Test wiedzy

Wykład

Test wiedzy

Wykład

D.W12
D.W18

Test wiedzy

Wykład

D.U1

Test wiedzy

Wykład

D.U4

Test wiedzy

Wykład

D.U5

Test wiedzy

Wykład

D.U14

Test wiedzy

Wykład

D.U15

Test wiedzy

Wykład

D.U17

Test wiedzy

Wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie w formie pisemnej (test).
Kolokwium pisemne/testowe jednokrotnego wyboru oraz opracowanie hipotetycznego projektu naukowego o charakterze
ustalonym w ramach zajęć. Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zaliczenia
przedmiotu. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym
zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godzinach)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, studiowanie
literatury; wystąpienia.)

20

Łącznie
Punkty ECTS

2
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Czykwin E., Wstyd, Kraków 2013
2. Imieliński K. (red.), Humanistyczne aspekty medycyny, Warszawa 1997
4. Imieliński K. (red.), Medycyna u progu XXI wieku, Warszawa 1994
5. Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Kraków 2012
6. Szczeklik A., Kore ,O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Kraków 2007
7. Suchorzewka J., Olejniczak M. (red.), Humanizacja medycyny, Kraków 2011
8.
Brzeziński J., Cierpiałkowska L.(red.) Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki,
Gdańsk 2008
9. Silverman J., Kurtz S., Draper J., Skills for Communicating with Patients, London 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu;
http://www.bu.uz.zgora.pl/
2. Łuków P., Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia, Warszawa 2012
3. Rzecznik Praw Obywatelskich Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece
zdrowotnej, Warszawa 2014
4. Szczeklik A., Katharsis. O uwodzicielskiej mocy nauki i sztuki, Kraków 2009
5. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, Warszawa 2017

PROGRAM OPRACOWAŁ: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
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IMPLANTY I SZTUCZNE NARZĄDY
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-IiSN
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Pr o wa d ząc y: dr inż. Katarzyna Arkusz
dr inż. Agnieszka Kierzkowska

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
Ć wi c ze n i a

30

2

IV

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu produkcji, właściwości i wymagań dotyczących wyrobów
implantowanych i sztucznych narządów. Zapoznanie studentów z problematyką korygowania funkcjonowania organizmu
człowieka w sytuacji uszkodzenia tymczasowego lub trwałego układów lub narządów człowieka
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Treść ćwiczeń seminaryjnych:
Zakres ćwiczeń seminaryjnych podzielony został na dwie części:
I część związana z omówieniem zagadnień sztucznych narządów tj.: Prawne i społeczne problemy transplantacji
narządów. Sztuczne narządy. Efektory biologiczne i biochemiczne. Problemy immunologiczne i hematologiczne
stosowania sztucznych narządów. Układ krwionośny i wspomaganie układu krążenia. Stymulatory serca (sztuczne serce,
balon wewnątrzaortalny, kontra pulsacja). Sztuczne płuco–serce (modelowanie sztucznej wentylacji płuc, oksygeneratory).
Sztuczna wątroba (detoksykacja krwi z użyciem sorbentów). Sztuczna krew. Sztuczna skóra. Sterowanie czynnością
mięśni szkieletowych. Aktywne protezy narządu ruchu. Bioprotezy.
II część – związana z omówieniem zagadnień implantologicznych, tj.:
Klasyfikacja implantów. Charakterystyka materiałów implantowanych. Przegląd technik implantacji do leczenia dysfunkcji:
kości długich, głównych stawów człowieka (biodrowy i kolanowy), kręgosłupa. Diagnostyka układu kostno-więzadłowonerwowego człowieka Treść ćwiczeń laboratoryjnych
Zajęcia praktyczne odbywać się będą w Laboratorium Biomateriałów i Nanotechnologii oraz w Laboratorium Biomechaniki
Zakładu Inżynierii Biomedycznej. Realizowane dotychczas projekty w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej: Opracowanie
elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2, DG, dr inż. Katarzyna Arkusz
, Otrzymywanie i charakterystyka samoorganizujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych stopach tytanu,
N507 082 31/2009, Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego stopu tytanu
Ti6Al4V (dr inż. Agnieszka Kierzkowska, 3 T08C 015 30) oraz dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe pozwalają na
przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie:
- sztucznej nerka (techniki dializoterapii, technologia membran kapilarnych).
- sztuczna trzustka (biochemiczna i biologiczna sztuczna trzustka, trzustka z otwartą i zamkniętą pętlą sterowania,
elektrochemiczne oznaczanie glukozy).
- parametryzacja wybranych elementów układu kostnego z użyciem zdjęć DICOM
- montaż biostabilizatora na fantomie/preparacie zwierzęcym.
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METODY KSZTAŁCENIA:
Przekazywanie treści ćwiczeń seminaryjnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Podczas zajęć
laboratoryjnych - praca zespołowa* (głównie zespoły 2 ÷4 osobowe) z wykorzystaniem aparatury do prowadzenia
zabiegów dializacyjnych i sztucznej trzustki.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l
e

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

efektó
w
ma świadomość ważności zagadnień dotyczących implantologii i
sztucznych narządów w lecznictwie i rehabilitacji oraz w
codziennym funkcjonowaniu człowieka

A.W2






bieżąca
kontrola na
zajęciach
wykonanie
sprawozdań
laboratoryjnych

Ćwiczenia

bieżąca
kontrola na
zajęciach
wykonanie
sprawozdań
laboratoryjnych

Ćwiczenia

potrafi identyfikować wybrane elementy implantowe oraz aparaturę
zastępującą podstawowe narządy organizmu człowieka potrafi
planować i przeprowadzać eksperymenty /pomiary z zakresu
doboru parametrów pracy urządzeń dializacyjnych i innych
wybranych sztucznych narządów, potrafi wykorzystywać metody
analityczne i eksperymentalne do rozwiązania problematyki
badawczej, posiada umiejętność interpretacji wyników badań
ćwiczeń laboratoryjnych oraz wyciągania wniosków
ma ogólną wiedzę z zakresu podstawowych układów
anatomicznych, a także sztucznych implantów i transplantologii,
przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z
zakresu implantologii

B.U14

A.W3




kolokwium
zaliczenie ustne, opisowe,
testowe i inne

Ćwiczenia

potrafi współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role (np.
pacjent-lekarz)

D.W15



bieżąca
kontrola na
zajęciach
wykonanie
sprawozdań
laboratoryjnych

Ćwiczenia





potrafi pozyskiwać, integrować uzyskane informacje o implantach i
sztucznych narządach z literatury, baz danych oraz innych źródeł,
także w języku obcym oraz dokonywać ich interpretacji i zestawień
przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentację
ustną, dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu sztucznych
narządów i implantów
posługuje się terminologia związaną z implantologią, zna trendy w
zakresie implantów oraz rozwojowych technologii medycznych w
dziedzinie sztucznych narządów

D.U17




kolokwium
zaliczenie ustne, opisowe,
testowe i inne

Ćwiczenia

A.W2




kolokwium
zaliczenie ustne, opisowe,
testowe i inne

Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie dwóch kolokwium pisemnych, tj. pierwsze z zakresu sztucznych
narządów oraz drugie z zakresu implantologii. Zaliczenie przedmiotu możliwe jest po zdobyciu min. 50% punktów z
każdego kolokwium.
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OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach i egzaminie itp.)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć,
projektu/prezentacji, dyskusji, studiowanie literatury itp. )

20

Łącznie godzin

50

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nałęcz M, Dąbrowski M, Orłowski T (red.) Sztuczne narządy. Tom 3. Oficyna Wyd. EXIT PAN 2005.
Będziński R. Biomechanika inżynierska. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej Wrocław 1997.
Będziński R (red.) Biomechanika. Tom 2 Mechanika Techniczna. Wyd. IPPT PAN Warszawa 2011.
Łaskawiec J, Michalik R. Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w implantach. Wyd. Politechnika Śląska Gliwice
2002.
Tadeusiewicz R. Inżynieria biomedyczna. Wyd. AGH Kraków 2008.
Łagan S, Niemczewska-Wójcik M. Sztuczne narządy w zarysie. Wyd. PK Kraków 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Koeck B, Wagner W. Implantologia. Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław 2004.
2. Morawiec H, Lekston Z. Implanty medyczne z pamięcią kształtu. Wyd. Politechnika Śląska Gliwice 2010.

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr inż. Katarzyna Arkusz
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KOMPETENCJE PRACY W ZESPOLE
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-KPZ
T yp pr ze dm i ot u : wybieralny
J ę z yk n auc za n i a : polski, angielski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Agnieszka Szczepek

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Agnieszka Szczepek

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
Ć wi c ze n i a

30

VI

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest rozwinięcie zainteresowania studentów człowiekiem, polepszenie troski o pacjentów
jak również wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie V-go semestru
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Tematem zajęć jest rozwinięcie i ćwiczenie umiejętności rozmowy i dyskusji z pacjentami, ich rodzinami jak
również współpracy z personelem szpitala lub przychodni.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład problemowy, pogadanka, metoda grupowa, burza mózgów, symulacja. Zajęcia polegają na
wcielaniu się w role pacjenta lub lekarza, odgrywaniu rozmowy „pacjenta” z „lekarzem” na wcześniej
ustalony temat, obserwacji rozmowy, konstruktywnej krytyki i samokrytyki, grupowym wyciąganiu wniosków.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Opis efektu

rozumie symboliczne znaczenie zdrowia, choroby,
niepełnosprawności i starości w relacji do postaw
społecznych, konsekwencje społeczne choroby i
niepełnosprawności oraz bariery społeczno-kulturowe, a
także zna aktualną koncepcję jakości życia uwarunkowaną
stanem zdrowia;
rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w
procesie komunikowania się z pacjentem i pojęcie zaufania
w interakcji z pacjentem;

Symbole

Metody

Forma

efektów

weryfikacji

zajęć

Ocena
udziału w
zajęciach

Ćwiczenia

Analiza i
ocena
wiadomości
podczas
zajęć

Ćwiczenia

D.W3

D.W4
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Opis efektu

Symbole

Metody

Forma

efektów

weryfikacji

zajęć
Ćwiczenia

D.W12

Analiza i
ocena
wiadomości
podczas
zajęć
Ocena
udziału w
zajęciach

Ćwiczenia

D.W15

Ćwiczenia

D.U1

Ocena
udziału w
zajęciach
Ocena
udziału w
zajęciach

Ćwiczenia

Ocena
udziału w
zajęciach

Ćwiczenia

Ocena
udziału w
zajęciach

Ćwiczenia

zna zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych
zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu;

zna zasady pracy w grupie;

uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego
subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z
uwarunkowań społeczno-kulturowych;
przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i
rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i
wyrażania empatii, a także rozmawia z pacjentem o jego
sytuacji życiowej;
komunikuje się z współpracownikami zespołu, udzielając
konstruktywnej informacji zwrotnej i wsparcia;

D.U5

D.U11

przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony
danych osobowych, prawa do intymności, prawa do
poszanowania godności, prawa do informacji o stanie
zdrowia, prawa do tajemnicy informacji związanych z
pacjentem, prawa do wyrażenia świadomej zgody na
leczenie lub odstąpienie od niego, prawa do świadczeń
zdrowotnych, prawa do zgłaszania niepożądanego
działania produktu leczniczego oraz prawa do godnej
śmierci;

D.U14

posiada zdolności rozpoznawania etycznych wymiarów
decyzji medycznych i odróżniania aspektów faktualnych od
normatywnych;

Ocena
udziału w
zajęciach

Ćwiczenia

D.U13

Ocena
udziału w
zajęciach

Ćwiczenia

D.U17

krytycznie analizuje piśmiennictwo (w tym w języku
angielskim) i wyciąga wnioski;

WARUNKI ZALICZENIA:
Aktywny udział w zajęciach.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie
literatury; przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji,
raportu, wystąpienia; itp.)
Łącznie

Studia
stacjonarne
(w godz.)

Studia
niestacjonarne
(w godz.)

30

30

20

20

50

50
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Studia
stacjonarne

Studia
stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:

1.

Maciąg A. Komunikacja interpersonalna a jakość świadczeń zdrowotnych. Istota relacji lekarz – pacjent w
medycynie Studia i Materiały. Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 2008 nr 1,125-133.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Boissy A. Windover AK, Bokar D, Karafa M, Neuendorf K, Frankel RM, Merlino J Rothberg MB Communication
Skills Training for Physicians Improves Patient Satisfaction. J Gen Intern Med. 2016 Jul;31(7):755-61

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Agnieszka Szczepek
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MEDYCYNA OPARTA NA DOWODACH NAUKOWYCH
K o d p r ze d m i o t u : 12.0-WL-LEK-MD

T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : Prof. dr hab. n. med. Wojciech Błogowski
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Błogowski
pr o wa d zą c y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
W yk ł a d

30

2

V

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Wprowadzenie studentów w zagadnienia praktyki badań naukowych w medycynie oraz medycyny opartej na dowodach naukowych –
EBM (ang. Evidence Based Medicine). Nabycie przez studentów kierunku lekarskiego podstawowych informacji dotyczących badań
naukowych w medycynie oraz umiejętności formułowania podstawowych hipotez badawczych oraz planowania struktury projektów
naukowych poprzez wyszukiwanie i interpretacja niezbędnych treści artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych
czasopismach, planowanie i przeprowadzanie badań, prezentacja wyników w formie publikacji naukowej typu IMRaD.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu naukowych podstaw medycyny (biochemia, biologia molekularna, fizjologia i patofizjologia, mikrobiologia) oraz
kształcenia przedklinicznego (immunologia, genetyka kliniczna).
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Planowanie badań naukowych w medycynie. Typy badań naukowych w medycynie. Współpraca międzynarodowa i krajowa. Lektura
artykułu naukowego.
Bazy danych zawierające recenzowane artykuły naukowe, m.in. MEDLINE, Scopus. Bibliometria.
Podstawowe aspekty etyczności badań naukowych w medycynie. Zgoda Komisji Bioetycznej. Hipoteza badawcza. Dobór grup(y). Metody
badawcze. Współpraca klinicystów i badaczy pracujących w naukach podstawowych. Zbieranie i opracowywanie danych. Punkty
końcowe. Podstawowe zagadnienia biostatystyczne. Analiza przyczynowości. Zmienne zakłócające. Prezentowanie wyników badań –
pisanie artykułu, publikowanie, postery, prezentacje ustne. Proces recenzji. Krytyczna analiza badań. Zastosowanie wyników w praktyce
klinicznej. Wybór czasopisma. Perspektywy rozwoju zawodowego w badaniach naukowych w medycynie. W stronę doktoratu – co warto
wiedzieć już na studiach. Staże i praktyki zagraniczne. Naukowe CV. Przykłady i próby stawiania pytania badawczego, doboru metod
badawczych, obliczanie kosztów, poszukiwanie źródeł finansowania. Pisanie wniosku do Komisji Bioetycznej. Poszukiwanie
współpracowników w ośrodkach krajowych i zagranicznych.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady w liczbie 30 godzin mają na celu podsumowanie szczegółowej wiedzy dot. prowadzenia badań naukowych z naciskiem na
zastosowanie w praktyce klinicznej. Metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady
rozwiązywania problemów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

wyjaśnia różnice między badaniami prospektywnymi i
retrospektywnymi, randomizowanymi i kliniczno-kontrolnymi, opisami
przypadków i badaniami eksperymentalnymi oraz szereguje je
według wiarygodności i jakości dowodów naukowych;

B.U13

prezentacja
dyskusja

wykład

korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebną
informację za pomocą dostępnych narzędzi;

B.U11.

prezentacja
dyskusja

wykład

zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia
wspomagania pracy lekarza;

B.W33

prezentacja
dyskusja

wykład

zna zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i
doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny.

B.W34

projekt

wykład
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zna proces kształtowania się nowych dyscyplin medycznych oraz
osiągnięcia czołowych przedstawicieli medycyny polskiej i światowej;

D.W19

prezentacja
dyskusja

wykład

zna podstawy medycyny opartej na dowodach naukowych

D.W20

prezentacja
dyskusja

wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Opracowanie i opisanie hipotetycznego projektu naukowego o charakterze ustalonym w ramach zajęć. W przypadkach nieobecności,
Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godzinach)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, studiowanie
literatury; wystąpienia.)

30

Łącznie

60

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Budziński R. (red.) I Gdańska Debata Lekarska. Medycyna oparta na dowodach naukowych. Wyd. Bernardinum 2015.

2.

Zasoby
internetowe:
PubMed
Tutorial.
PubMed
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/cover.html

3.

Röhrig B i wsp. Types of Study in Medical Research. Dtsch Arztebl Int. Apr 2009; 106(15): 262–268;
http://www.aerzteblatt.de/int/archive/article?id=64227 trzecia część serii artykułów w Deutsches Ärzteblatt International, która obejmuje
szeroki zakres zagadnień związanych z metodyką badań naukowych w medycynie

4.
5.
6.
7.
8.

QuickTours.

U.S.

National

Library

of

Medicine.

a. ocena publikacji - http://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/63438
b. planowanie badań - http://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/63796
c. unikanie błędu (bias) - http://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/66288
d. wybór testów statystycznych - http://www.aerzteblatt.de/int/archive/article/74893
STROBE Statement (wytyczne opracowywania wyników badań obserwacyjnych) http://www.strobe-statement.org (inne wytyczne:
CONSORT – randomizowane badania kliniczne, PRISMA – przeglądy systematyczne i metaanalizy)
Kallestinova ED. How to Write Your First Research Paper. Yale J Biol Med. Sep 2011; 84(3):181–190. Zasoby internetowe:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3178846/
Information for Authors. The Lancet. http://download.thelancet.com/flatcontentassets/authors/lancet-information-for-authors.pdf
Plagiarism. University of Oxford http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
Komisja Bioetyczna Uniwersytet Medyczny w Poznaniu http://www.bioetyka.ump.edu.pl/Gowna.html

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kulczycki E. Warsztat badacza. Blog. Zasoby internetowe: http://ekulczycki.pl/; w tym m.in.: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jaknapisac-dobry-abstrakt/
About Clinical Studies. U.S. National Institutes of Health. Zasoby internetowe: http://www.clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/learn
Noordzij M i wsp. Sample size calculations: basic principles and common pitfalls. Nephrol. Dial. Transplant. (2010) 25 (5): 1388-1393.
Zasoby internetowe: http://ndt.oxfordjournals.org/content/25/5/1388.long
How
to
choose
a
target
journal.
Journal
Author
Academy.
Springer.
Zasoby
internetowe:
http://www.springer.com/authors/journal+authors/journal+authors+academy?SGWID=0-1726414-12-837804-0
Scientific
Poster
Design.
Cornell
Center
for
Materials
Research.
Cornell
University.
Zasoby
internetowe:
www.cns.cornell.edu/documents/ScientificPosters.pdf
Giving research presentations. Pfirman S. Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University. Zasoby internetowe:
http://www.ldeo.columbia.edu/~martins/sen_sem/sci_talk/Scientific_talk.ppt

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr hab. n. med. Wojciech Błogowski, prof. UZ
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MIKROSKOPIA WIRTUALNA
K o d p r ze d m i o t u : 12.0-WL-Lek-MW
T yp p r ze d m i o t u : fakultet
J ę z yk n a u c za n i a : polski
O d p o wi e d zi a l n y za p r ze d m i o t : dr n. med. Agnieszka Malińska

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P r o wa d zą c y: dr n. med. Agnieszka Malińska

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
W yk ł a d

-

Ć wi c ze n i a

-

-

Seminaria

30

3

II

obecność oraz aktywne uczestnictwo w
zajęciach

1

CEL NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Celem zajęć jest poznanie przez studenta podstawowych struktur komórkowych i ich specjalizacji funkcjonalnej a
także poznanie mikroarchitektury tkanek i narządów. Student pozna również podstawowe metody informatyczne i
biostatystyczne wykorzystywane w medycynie w tym medyczne bazy danych. Pozna również możliwości
współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza.
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w panelu sześcio-godzinowym i będą miały formę seminariów.
Materiałem wykorzystanym w trakcie trwania seminariów będą prezentacje multimedialne oraz cyfrowe obrazy
preparatów histologicznych.
ZAKRES TEMATYCZNY:
Telemedycyna – znaczenie we współczesnej diagnostyce, uwarunkowania prawne w Polsce.
Interdyscyplinarne aspekty telemedycyny
Wykorzystanie technik telemedycyny w zakresie wizualizacji narządów głowy i szyi.
Wykorzystanie technik telemedycyny w zakresie wizualizacji narządów limoidalnych.
Wykorzystanie technik telemedycyny w zakresie wizualizacji narządów narządów klatki piersiowej.
Wykorzystanie technik telemedycyny w zakresie wizualizacji układu pokarmowego.
Wykorzystanie technik telemedycyny w zakresie wizualizacji gruczołów wydzielania wewnętrznego.
Wykorzystanie technik telemedycyny w zakresie wizualizacji układu oddechowego.
Wykorzystanie technik telemedycyny w zakresie wizualizacji narządów narządów układu moczowopłciowego.
10. Wykorzystanie technik telemedycyny w zakresie wizualizacji układu nerwowego.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

METODY KSZTAŁCENIA
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w panelu sześcio-godzinowym i będą miały formę seminariów. Materiałem
wykorzystanym w trakcie trwania seminariów będą prezentacje multimedialne oraz cyfrowe obrazy preparatów
histologicznych
Seminaria poprzedzone będą prezentacją asystenta prowadzącego obejmującą tematykę poszczególnych spotkań.
Materiałem wykorzystanym w trakcie trwania seminariów będą prezentacje multimedialne oraz cyfrowe obrazy preparatów
histologicznych.
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EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e

M e t o d y w e r yf i k a c j i

efektów
Potrafi wykorzystać w praktyce nabyte
wiadomości z zakresu budowy mikroskopowej
komórek i narządów, a także odnieść cechy
obserwowanych struktur do ich czynności.
Biegle operuje mikroskopem optycznym oraz
oprogramowaniem do cyfrowej analizy obrazów
mikroskopowych.
Zna techniki digitalizacji obrazów
mikroskopowych oraz możliwości jakie w tym
zakresie daje telemedycyna.
Zna techniki obrazowania wykorzystywane w
badaniach histologicznych oraz podstawowe
narzędzia biologii molekularnej
Potrafi dobrać technikę obrazowania oraz
narzędzie biologii molekularnej zarówno do
wyjaśnienia problemu badawczego jak i
klinicznego.

A.W1
A.U1
A.U4

Forma
zajęć

dyskusja, samodzielne
rozwiązywanie zadań
problemowych

seminaria

dyskusja, samodzielne
rozwiązywanie zadań
problemowych
dyskusja, samodzielne
rozwiązywanie zadań
problemowych
dyskusja, samodzielne
rozwiązywanie zadań
problemowych
dyskusja, samodzielne
rozwiązywanie zadań
problemowych

seminaria

seminaria

seminaria

seminaria

WARUNKI ZALICZENIA
Kryterium zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach i
egzaminie itp.)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć,
projektu/prezentacji, dyskusji, studiowanie literatury itp. )

0

Łącznie godzin

30

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA
1.
Histologia. Atlas cytologii i histologii. Sobotta/Hammersen, Urban i Partner. Wrocław 1993 lub
wydanie późniejsze.
2.
Histologia człowieka. A. Stevens, J. Lowe, PZWL 2000.
3.
Zabel M. (red.) Histologia: podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Elsevier Urban & Partner,
Wrocław 2013.

PROGRAM OPRACOWAŁA: dr n. med. Agnieszka Malińska
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PODSTAWY JĘZYKA MIGOWEGO DLA LEKARZY
K od p r ze dm io tu :
T yp pr ze dm i ot u : fakultatywny
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Katarzyna Kochan

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Katarzyna Kochan

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
w yk ł a d

30

2

VII

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Przedstawienie problemu wykorzystywania kodów manualnych w porozumiewaniu się z osobami głuchymi. Geneza
języka migowego.
Nauka alfabetu daktylograficznego, liczebników głównych oraz znaków ideograficznych dotyczących pierwszego
kontaktu z chorym.
WYAGANIA WSTĘPNE:
Sprawność manualna obu rąk
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.

Zapoznanie z pojęciami dotyczącymi głuchoty oraz z problemami osób z uszkodzonym słuchem.
Zapoznanie z alfabetem daktylograficznym – ćwiczenia praktyczne.
Znaki pojęć liczbowych – ćwiczenia praktyczne.
Znaki ideograficzne – bloki tematyczne:
- codzienna komunikacja,
- choroby i ich objawy,
- lekarstwa, środki zaopatrzenia medycznego
- pierwsza pomoc medyczna,
- przyjęcie do szpitala,
- wypadki.

METODY KSZTAŁCENIA:
warsztaty, wykład, metody aktywizujące.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Opis efektu

S ym b o l e
efektów

rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i
niewerbalnej w procesie komunikowania się z
pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcji z
pacjentem;
przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem
dorosłym;

D.W4.

E.U1.

M e t o d y w e r yf i k a c j i
Kolokwium
(dyktando migowe,
odgrywanie scenek z
podziałem na role)
Kolokwium

Forma
zajęć
ćwiczenia

ćwiczenia
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E.U2.
przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego
rodziną;

(dyktando migowe,
odgrywanie scenek z
podziałem na role)
Kolokwium
(dyktando migowe,
odgrywanie scenek z
podziałem na role)

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie z oceną – kolokwium. Ocena z zaangażowania studenta podczas zajęć.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godzinach)

Studia
niestacjonarne
(w godzinach)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

30

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć,
kolokwium, studiowanie literatury; wystąpienia.)

20

20

2

2

Studia stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

Obciążenie pracą

Łącznie
Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Szczepankowski B., Podstawy języka migowego. Warszawa 1994.
Szczepankowski B., Koncewicz D. , Język migowy w terapii. Wydawnictwo Naukowe WSP Łódź 2012.
Szczepankowski B., Język migowy. Pierwsza pomoc medyczna. Warszawa 1994.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Hendzel L. K., Słownik polskiego języka migowego. CEM Olsztyn 1992.
Kosiba O., Grenda P., Leksykon języka migowego. Silentium, Bogatynia 2011.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Katarzyna Kochan
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PROPEDEUTYKA ANATOMII
K od p r ze dm io tu : 12.0-WL-LEK-Pfpa
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

I

1

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest nauczenie studenta podstawowego mianownictwa anatomicznego, podstaw osteologii,
budowy i zasady działania układu sercowo-naczyniowego oraz obwodowego układu nerwowego. Wiedza ta ma
stanowić podstawę do dalszej nauki anatomii realizowanej w ramach przedmiotu Anatomia prawidłowa.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu anatomii człowieka na poziomie szkoły średniej.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Mianownictwo anatomiczne. Pozycja anatomiczna, osie i płaszczyzny ciała. Mianownictwo kierunków i położenia w
przestrzeni.Budowa ogólna szkieletu. Typy połączeń międzykostnych. Mianownictwo charakteryzujące ruchy w stawach.
Układ sercowonaczyniowy.Obwodowy układ nerwowy.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w liczbie 30 godzin w semestrze zimowym – zajęcia odbywają się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej z
wykorzystaniem preparatów i fantomów anatomicznych. Grupa ćwiczeniowa stanowi 15 osób. Sala przygotowana jest do
samodzielnego poznawania anatomii na preparatach, pod nadzorem prowadzącego zajęcia. W trakcie
zajęćprzewidziane są systematyczne sprawdziany wiedzy w sposób ustny oraz pisemnie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna mianownictwo anatomiczne w języku polskim, angielskim i
łacińskim.
zna budowę ciała ludzkiego w podejściu opisowym i
topograficznym (kończyny gór-na i dolna, klatka piersiowa,
brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) oraz czynnościowym
(układy: kostno-stawowy, mięśniowy, krążenia, oddechowy,
pokarmowy, moczowy, płciowy, nerwowy i narządy zmysłów,
powłoka wspólna)

A.W1

posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem
anatomicznym

A.U5

A.W2

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

dyskusja, sprawdzian
testowy
dyskusja, sprawdzian
testowy

ćwiczenia

dyskusja, sprawdzian
testowy

ćwiczenia

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

250

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie oceny merytorycznego przygotowania studenta do zajęć i uzyskania
pozytywnej oceny ze sprawdzianu obejmującego następujące zagadnienia: osteologia, układ krwionośny, obwodowy
układ nerwowy. Próg procentowy wymagany do zaliczenia przedmiotu wynosi 60%.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach i egzaminie itp.)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć,
projektu/prezentacji, dyskusji, studiowanie literatury itp. )

0

Łącznie godzin

30

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

0

Łącznie

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Netter: „Atlas anatomii człowieka”, Wyd. Urban & Partner
2. Sobotta: „Atlas anatomii człowieka” tom I i II, Wyd. Urban & Partner, Wrocław
3. Woźniak W. Anatomia Człowieka. Urban & Partner, Wrocław 2003, wyd. II.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Bochenek A: „Anatomia człowieka” tom I-V, Wyd. PZWL
2. Urbanowicz Z: Podręczny słownik mianownictwa anatomicznego, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004
PROGRAM OPRACOWAŁA: dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ
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PSYCHOLOGIA A WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ
MEDYCYNY
K od p r ze dm io tu : 14.4-WL-Lek2M-PaWWM
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
Ć wi c ze n i a

30

III

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą psychologiczną umożliwiającą rozumienie
mechanizmów kierujących funkcjonowaniem człowieka , przedstawienie związanej z najważniejszymi zagadnieniami
psychologii zdrowia, psychologii klinicznej i psychologii chorego somatycznie w kontekście procesów zdrowia i choroby, a
także nabycie umiejętności rozpoznawania psychologicznych problemów pacjenta, nawiązywania z pacjentem
empatycznego kontaktu, dostosowywania się do własnych predyspozycji psychicznych i ograniczeń emocjonalnych w
wykonywaniu zawodu lekarza. Student zapoznaje się z zasadami prowadzenia rozmowy i wywiadu z pacjentem według
kryteriów psychologicznych, a także korzystnego wpływania na stan psychiczny pacjenta, szczególnie pacjenta w stresie
lub cierpiącego z powodu zaburzeń psychosomatycznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Uwarunkowania psychologiczne i społeczno-kulturowe relacji pacjent-lekarz
Zróżnicowany obraz zdrowia i choroby we współczesnych czasach
Biopsychospołeczny model opieki nad pacjentem
Wyzwania komunikacyjne w opiece nad pacjentem w różnych okresach jego życia
Komunikacja z członkami rodziny pacjenta
Prawo medyczne a etyka lekarska - dylematy
Holistyczne podejście do pacjenta a dehumanizacja w medycynie
Psychologiczny wymiar zdrowia i choroby
Komunikacja w medycynie paliatywnej
Wyzwania i kierunki rozwoju medycyny XXI wieku i wynikające z tego problemy psychologiczne: transplantacja,
in vitro itp
11. Obraz medycyny w mediach i społeczeństwie
12. Daremna terapia- aspekty etyczne i komunikacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

252

METODY KSZTAŁCENIA:
Prezentacja multimedialna, omówienie przypadku, analiza przypadku klinicznego, gry dydaktyczne, dyskusja
dydaktyczna („burza mózgów”), film, pokaz czynności z objaśnieniem, instruktaż, ćwiczenia w parach i małych
grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna aktualny stan wiedzy na temat psychologicznych
aspektów zdrowia i choroby
rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w
procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie
zaufania w interakcji z pacjentem
rozumie psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i
choroby przewlekłej
zna podstawowe psychologiczne mechanizmy
funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie
rozumie rolę rodziny w procesie leczenia

uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego
subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z
uwarunkowań społeczno-kulturowych

D.W1

D.W4
D.W5
D.W7
D.W8

Metody
w e r yf i k a c j i

kolokwium
pisemne,
obserwacja
pracy na
zajęciach, praca
pisemna lub
inna,
wypowiedź
ustna

Forma
zajęć

ćwiczenia

D.U1

buduje atmosferę zaufania podczas całego procesu leczenia
przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i
rodziną
z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania
empatii, a także rozmawia z pacjentem o jego sytuacji
życiowej
informuje pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku
proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych

D.U4

D.U5

obserwacja
pracy na
zajęciach, praca
pisemna lub
wypowiedź
ustna

ćwiczenia

D.U6

i uzyskuje jego świadomą zgodę

WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność na zajęciach, zaliczenie pisemnego kolokwium, aktywny udział w zajęciach, praca pisemna lub inna.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu,
wystąpienia; itp.)

30

30

Łącznie
Punkty ECTS

60
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D. Psychologia w praktyce medycznej. PZWL, Warszawa 2007
2.
Makara-Studzińska, M. Komunikacja z pacjentem. Wyd. Czelej, 2012
3.
Będkowska-Korpała, B., Gierowski J. (red.) Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie. WUJ, 2007
4.
Steciwko, A. Barański J., Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Elsevier, Wrocław 2012
5.
Doliński,D. Strelau J. Psychologia. GWP
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Cierpiałkowska L. Psychopatologia. Wyd. Naukowe SCHOLAR Poznań 2009
2.
Gałecki,P., Talarowska, M., Florkowski A. Podstawy Psychologii Podręcznik dla studentów medycyny i kierunków
medycznych, Wyd. Continuo, 2011
3.
Elementy Psychologii Ogólnej i Klinicznej (pod red. E. Mojs; M.Skommer i B.Stelcera), Wydawnictwa UMP, Poznań
2012
4.
Kübler-Ross E. Rozmowy o śmierci i umieraniu, Media Rodzina of Poznań, Poznań 2001
5.
Sapolsky R. M. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. PWN, Warszawa 2010

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
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PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE PODSTAWY
PRACY Z DZIECKIEM
K od p r ze dm io tu :
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Ewa Janion

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Ewa Janion

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
w yk ł a d

30

2

VII

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Poznanie problematyki choroby przewlekłej dziecka w aspekcie psychospołecznym. Dostarczenie wiedzy dotyczącej
wpływu przewlekłej choroby na psychospołeczne funkcjonowanie dziecka i jego rodziny. Ukazanie możliwości
współpracy lekarzy z rodzicami w procesie leczenia chorego dziecka.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Potrzeby i stan psychiczny dziecka chorego. Psychospołeczne następstwa chorób przewlekłych dla rozwoju i
funkcjonowania dziecka. Postrzeganie własnej choroby przez dzieci. Dziecko w procesie leczenia - współpraca z
personelem medycznym. Hospitalizacja dziecka - aspekty pozamedyczne. Oddziaływanie na stan psychiczny i
komunikowanie się z dzieckiem chorym. Rodzina wobec choroby dziecka. Udzielanie wsparcia dziecku choremu i jego
rodzinie. Edukacja dziecka przewlekle chorego.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną, praca indywidualna, praca w grupach, metoda przypadków.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

Rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie
zaufania w interakcji z pacjentem
Rozumie psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i
choroby przewlekłej

D.W4.

Wykład

Rozumie rolę rodziny w procesie leczenia

D.W8.

aktywność na
zajęciach,
kolokwium
aktywność na
zajęciach,
kolokwium
aktywność na
zajęciach,
kolokwium
aktywność na
zajęciach,

Buduje atmosferę zaufania podczas całego procesu
leczenia

D.W5.

D.U4.

Wykład
Wykład
Wykład
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Przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym,
dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego
słuchania i wyrażania empatii, a także rozmawia z
pacjentem o jego sytuacji życiowej

D.U5.

aktywność na
zajęciach,

Wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz aktywnego udziału w dyskusji.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w godzinach)

Studia
niestacjonarne
(w godzinach)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

30

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć,
kolokwium, studiowanie literatury; wystąpienia.)

20

20

Łącznie

50

50

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

Obciążenie pracą

Punkty ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Antoszewska B. (red.), Dziecko przewlekle chore - problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne,
Toruń 2011.
2. Pilecka W. (red.), Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży, Kraków 2011.
3. Pilecka W., Przewlekła choroba somatyczna w życiu i rozwoju dziecka, Kraków 2002.
4. Woynarowska B., Uczniowie z chorobami przewlekłymi, Warszawa, 2010.
5. Zasępa E. (red.), Doświadczanie choroby i niepełnosprawności, Warszawa 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne
i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
2. Binnebesel J., Janowicz A., Krakowiak P., Paczkowska A., Pozamedyczne aspekty opieki paliatywnohospicyjnej, Gdańsk 2010.
3. Binnebesel J., Opieka na dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w doświadczeniu pacjentów, Toruń
2003.
4. Cytowska B., Winczura B., Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, Kraków 2007.
5. Formański J., Psychologia. Podręcznik dla szkół medycznych, Warszawa 1998.
6. Janion E., Dziecko przewlekle chore w rodzinie, Zielona Góra 2007.
7. Maciarz A., Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych, Kraków 1998.
8. Maciarz A., Dziecko przewlekle chore. Opieka i wsparcie, Warszawa 2006.

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Ewa Janion
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RADIOLOGIA PRAKTYCZNA
K od p r ze dm io tu :
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. med. Wojciech Wierzchołowski

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr n. med. Wojciech Wierzchołowski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
w yk ł a d

30

2

VIII

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.

Opanowanie techniki wykonywania badań ultrasonograficznych różnych okolic ciała
Znajomość ultrasonograficznych obrazów patologii w zakresie narządów jamy brzusznej oraz narządów leżących
powierzchownie
Zapoznanie ze specyfiką ultrasonografii pediatrycznej
Znaczenie ultrasonografii w onkologii
Zapoznanie ze specyfiką badań ultrasonograficznych w stanach nagłych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, w tym topograficznej, narządów jamy brzusznej, ślinianek oraz tarczycy. Znajomość
potencjału diagnostycznego ultrasonografii oraz ograniczeń metody. Wiedza na temat wskazań do badań USG.
Znajomość nazewnictwa stosowanego w ultrasonografii.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ultrasonografia tarczycy i ślinianek
Ultrasonografia węzłów chłonnych
Ultrasonografia układu moczowego
Ultrasonografia w pediatrii
Ultrasonografia w onkologii
Ultrasonografia narządów układu pokarmowego
Ultrasonografia w stanach nagłych

METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń w grupie 10-12 osobowej przy komputerach, nauczanie na przykładach
obrazów i filmów z badań ultrasonograficznych, a także badań pacjentów z oddziałów klinicznych. Czynne
uczestniczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania
i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do
najczęstszych chorób wymagających interwencji
chirurgicznej

F.W1

Metody
w e r yf i k a c j i
obserwacja i
ocena
umiejętności
praktycznych
studenta

Forma
zajęć

ćwiczenia
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Posiada wiedzę z zakresu współcześnie
wykorzystywanych badań obrazowych MR, TK

obserwacja i
ocena
umiejętności
praktycznych
studenta

F.W10

Zna podstawowe patologie w zakresie narządów jamy
brzusznej oraz narządów powierzchownie leżących, a
także ich obraz w badaniu ultrasonograficznym

F.U7

obserwacja i
ocena
umiejętności
praktycznych
studenta

ćwiczenia

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie aktywnego udziału w zajęciach i interpretacji badania obrazów USG.
Zaliczenie sprawdzianu praktycznego.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia
stacjonarne
(w
godzinach)

Studia
stacjonarne
(w
godzinach)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

30

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć,
kolokwium, studiowanie literatury; wystąpienia.)

20

20

2

2

Studia
stacjonarne

Studia
stacjonarne

Obciążenie pracą

Łącznie
Punkty ECTS
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.

W. Herring, Podręcznik radiologii. Redakcja. Urban & Partner 2014
L. Wicke, red. M. Sąsiadek, Atlas anatomii radiologicznej, 2009
J. Banholzer, P. Banholzer, (red.) W. Jakubowski, 2014,Ultrasonografia.
M. Jaspers Ultrasonografia narządów i tkanek w zestawieniu z klinicznymi objawami 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Weber E., J.A. Vilensky, Carmichael S.W., Lee K.S., Atlas anatomii radiologicznej, Netter, 2011
Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n.med. Wojciech Wierzchołowski
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TRANSPLANTOLOGIA
K od p r ze dm io tu :
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr hab. n. med. Maciej Głyda
dr hab. n. med. Maciej Głyda
dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus

S em est r

Licz ba go dz in
w ty godn iu

For ma
z aj ę ć

Licz ba go dz in
w s em e st rz e

Pr o wa d ząc y:

For ma
z al icz en ia

Pun kt y
ECT S

Zaliczenie

2

St ud i a st ac jon a rn e
ć wic ze n i a
ć wic ze n i a

30

2
VII

30

2

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kształcenia jest przekazanie podstawowych informacji na temat transplantacji narządów, transplantacji komórek
krwiotwórczych, transplantacji tkanek, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących transplantacji,
wskazań do przeszczepienia, organizacji pobierania i przeszczepiania narządów od dawców zmarłych i żywych,
przeprowadzania procedury orzekania śmierci mózgu, rozpoznawania śmierci mózgu, kwalifikacji i przygotowania biorcy i
żywego dawcy, procedury pobrania wielonarządowego, procedury przeszczepienia, leczenia immunosupresyjnego, zasad
opieki po przeszczepieniu, powikłań związanych z przeszczepieniem, alokacji narządów.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii, patomorfologii, chorób wewnętrznych, chirurgii
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce
Podstawy prawne pobierania i przeszczepiania narządów i szpiku
Przechowywanie narządów
Kwalifikacja chorych do transplantacji narządów i szpiku
Kwalifikacja dawcy zmarłego i żywego. Kwalifikacja dawcy szpiku
Dobór dawcy i biorcy narządu unaczynionego, szpiku
Procedura przeszczepiania narządów i szpiku
Opieka nad chorym po transplantacji
Leczenie immunosupresyjne
Powikłania wczesne i późne po przeszczepieniu
Przeszczepy rodzinne –aspekty etyczne, możliwości
Xenotransplantacje

METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone w formie prezentacji multimedialnych połączonych z dyskusją

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
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Opis efektu

S ym b o l e
efektów

M e t o d y w e r yf i k a c j i

Forma
zajęć

określa genetyczne podstawy doboru dawcy i biorcy
oraz podstawy immunologii transplantacyjnej;

C.W24

obserwacja i ocena
aktywności na zajęciach
odpowiedź ustna test

ć wi c ze n i a

zna w podstawowym zakresie problematykę
transplantologii zabiegowej, wskazania do
przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych
narządów i tkanek oraz procedury z tym związane;

F.W14

obserwacja i ocena
aktywności na zajęciach
odpowiedź ustna test

ć wi c ze n i a

zna zasady wysuwania podejrzenia oraz
rozpoznawania śmierci mózgu.

F.W15

zna regulacje prawne dotyczące przeszczepów,
sztucznej prokreacji, aborcji, zabiegów estetycznych,
leczenia paliatywnego, chorób psychicznych;

G.W10

obserwacja i ocena
aktywności na zajęciach
odpowiedź ustna test
obserwacja i ocena
aktywności na zajęciach
odpowiedź ustna test

ć wi c ze n i a
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach
programu. Ocenie podlega: test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru– ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych
punktów.W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godzinach)

Studia stacjonarne
(w godzinach)

Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

30

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć,
kolokwium, studiowanie literatury; wystąpienia.)

20

20

2

2

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne

Obciążenie pracą

Łącznie
Punkty ECTS
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

1

Łącznie

2

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Cierpka L. Durlik M. Transplantologia Kliniczna Zasady Ogólne, Termedia, Poznań 2015
Cierpka L., Durlik M. Transplantologia Kliniczna Przeszczepy Narządowe, Termedia, Poznań 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Danovitch G. Podręcznik Transplantacji nerek. Wydawnictwo Czelej, 2006
Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L. Transplantologia Kliniczna, PZWL 2004
Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o
zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

PROGRAM OPRACOWALI: dr hab. n. med. Maciej Głyda prof. UZ, dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus
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WPROWADZENIE DO MEDYCYNY SPORTOWEJ
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-WMS
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
2
Ć wi c ze n i a

30

2

VI

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Przekazanie wiedzy z zakresu medycyny sportowej, inaczej medycyny aktywności ruchowej, ze szczególnym
uwzględnieniem zdrowotnych korzyści ćwiczeń fizycznych i uprawiania sportu oraz wskazań i przeciwwskazań do udziału
w zajęciach wychowania fizycznego, sporcie amatorskim i wyczynowym.
Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony zdrowia osób aktywnych fizycznie na różnym
poziomie sportowym, diagnostyki i monitoringu efektów treningu, leczenia chorób będących następstwem aktywności
fizycznej, zagrożeń związanych ze stosowaniem dopingu farmakologicznego.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, biochemii i fizjologii człowieka.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Tematyka zajęć: Reguły prawne medycyny sportowej w Polsce i na świecie; Zdrowotne korzyści z ćwiczeń fizycznych i
uprawiania sportu; Ocena predyspozycji fizycznych; Zagrożenia zdrowotne związane z uprawianiem sportu – podstawowe
problemy kardiologiczno-internistyczne; Schorzenia nieurazowe i przewlekłe; Wybrane zagadnienia z zakresu ortopedii i
traumatologii sportowej; Opieka medyczna nad sportowcami wyczynowymi; Dozwolone i zabronione wspomaganie
zdolności wysiłkowych człowieka; Podstawy orzekania o zdolności do uprawiania sportu; Fizjologiczne podstawy wysiłków
fizycznych; Regularna aktywność fizyczna jako ważny element promocji zdrowia i prewencji chorób przewlekłych;
Medyczne aspekty sportu dzieci i młodzieży; Wybrane zagadnienia tolerancji wysiłku w sporcie wyczynowym; Historia
dopingu farmakologicznego; Lista substancji i metod zabronionych w sporcie; Analityka środków dopingujących; Żywienie
i suplementacja a doping; Doping nieświadomy; Badania diagnostyczne w sporcie.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa,
metoda sytuacyjna, symulacja, praca w grupach - projekt.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność
poszczególnych układów i narządów, w tym: zakres normy i
czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów
opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji
zaburzenia homeostazy, w szczególności określa jego
zintegrowaną odpowiedź na wysiłek fizyczny, ekspozycję na

B.W29

B.U7

Metody
w e r yf i k a c j i
prezentacja
dyskusja
sprawdzian
prezentacja
dyskusja
sprawdzian

Forma
zajęć
ćwiczenia
ćwiczenia

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

261

wysoką i niską temperaturę, utratę krwi lub wody, nagłą
pionizację, przejście od stanu snu do stanu czuwania
zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek
C.W26
charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych
C.W34
powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z
objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń
laboratoryjnych
zna podstawy medycyny opartej na dowodach

C.U11

D.W20
udziela porady w kwestii przestrzegania zaleceń
terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia

D.U8

zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki
laboratoryjnej

E.W38

zna zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz główne kierunki
działania, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości roli
elementów zdrowego stylu życia

G.W5

prezentacja
dyskusja
sprawdzian
prezentacja
dyskusja
sprawdzian
prezentacja
dyskusja
sprawdzian
prezentacja
dyskusja
sprawdzian
prezentacja
dyskusja
sprawdzian
prezentacja
dyskusja
sprawdzian
prezentacja
dyskusja
sprawdzian

ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Ponad 90% frekwencja w zajęciach. Kolokwium pisemne i (lub) opracowanie projektu naukowego o charakterze ustalonym
w ramach zajęć. Uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do zdobycia jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.
Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej
arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową
4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; kolokwium)

Studia stacjonarne
(w godzinach)
30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, studiowanie
literatury; wystąpienia)

20

Łącznie

50

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Jegier A, Nazar K, Dziak A (red.). Medycyna sportowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL & PTMS, Warszawa 2013.
2. Jegier A, Krawczyk J (red.). Wybrane zagadnienia medycyny sportowej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2012
3. Braksator W, Mamcarz A (red.). Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2016.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Czasopisma z zakresu medycyny sportowej i nauk o sporcie, dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy
danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/
2. Klukowski K (red.). Medycyna sportowa cz. 1 i 2. Wyd. Medical Tribune, Warszawa 2011, 2012.
3. Górski J (red.). Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr n. farm. Andrzej Pokrywka
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ZARZĄDZANIE W INSTYTUCJACH OCHRONY ZDROWIA
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-LEK-ZIOZ
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr Paweł Szudra

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr Paweł Szudra

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

St ud i a st ac jon a rn e
Ć wi c ze n i a

2
30

2

V

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Wprowadzenie i omówienie podstawowych pojęć i procesów z zakresu problematyki zarządzania w instytucjach ochrony
zdrowia wraz z implikacjami praktycznymi. Zapoznanie z najważniejszymi szkołami (kierunkami) zarządzania, jego
wybitnym teoretykami i praktykami. Przekazanie wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych funkcji zarządzania:
planowania, organizowania, kierowania ludźmi i kontroli w instytucjach ochrony zdrowia. Poznanie i zrozumienie
nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania organizacjami.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Teoretyczne ujęcie zarządzania. Przegląd szkół zarządzania. Organizacja i modele organizacji. Podstawowe pojęcia teorii
organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych. Struktura organizacyjna. Rola profesjonalistów medycznych w
zarządzaniu szpitalem. Filozofia, etyka i kultura w organizacji. Funkcje zarządzania. Zarządzanie strategiczne.
Nowoczesne koncepcje zarządzania: benchmarking, lean management i outsourcing w instytucjach ochrony zdrowia.
METODY KSZTAŁCENIA:
Nauczanie metodą PBL (Problem Based Learning), Case Study, wykład
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
Zajęć

zna pojęcie zdrowia publicznego, jego cele, zadania, a
także strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na
poziomie krajowym i globalnym oraz wpływ uwarunkowań
ekonomicznych na możliwości ochrony zdrowia;

Prezentacja i
praca kontrolna

Ćwiczenia

G.W4

zna zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz główne
kierunki działania, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości roli elementów zdrowego stylu życia;

Ocena
aktywności na
zajęciach

Ćwiczenia

G.W5

zna regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń
zdrowotnych, praw pacjenta, podstaw wykonywania zawodu lekarza i funkcjonowania samorządu lekarskiego;

G.W6

Prezentacja i
praca kontrolna

Ćwiczenia

zna podstawowe regulacje dotyczące organizacji i
finansowania służby zdrowia, powszechnego

Odpowiedź ustna
lub pisemna
Case Study

Ćwiczenia

G.W7

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek: Lekarski 2015/2016

263

ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasady organizacji
przedsiębiorstw podmiotu leczniczego;
wyjaśnia osobom korzystającym ze świadczeń
medycznych ich podstawowe uprawnienia oraz podstawy
prawne udzielania tych świadczeń;

G.U3

Ćwiczenia

Obserwacja i
ocena
umiejętności
praktycznych
studenta

WARUNKI ZALICZENIA:
1.
2.
3.
4.

Przygotowanie pracy kontrolnej na wybrany przez studenta temat (wybór następuje z listy tematów
przygotowanych przez prowadzącego)
Przygotowanie prezentacji na wybrany przez studenta temat (wybór następuje z listy tematów przygotowanych
przez prowadzącego)
Przygotowanie prezentacji wybranej instytucji ochrony zdrowia (pod kątem organizacji i zarządzania)
Aktywność na zajęciach.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne
(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach, konsultacjach i egzaminie itp.)

30

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, projektu/prezentacji,
dyskusji, studiowanie literatury itp. )

20

Łącznie godzin
Punkty ECTS

50
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWN, Warszawa 2006.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Lewandowski R., Kautsch M., Sułkowski Ł. (Red.), Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z
perspektywy systemu i organizacji, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XIV, zeszyt 10, Łódź 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Kotler Ph., Shalowitz J., Stevens R.J., Marketing strategiczny w opiece zdrowotnej, Wolters Kluwer Business,
Warszawa 2013
2. Kautsch M. (red), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Nowe wyzwania Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
3. Szutkowski M., Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Cz. 1, Zagadnienia ogólne, Wydawnictwa
Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2014.
4. Jachimowicz-Gaweł D., Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Cz. 2, Wybrane aspekty, Wydawnictwa
Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2014.
PROGRAM OPRACOWAŁ: dr Paweł Szudra
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ŻYWIENIE CZŁOWIEKA A ZDROWIE PUBLICZNE
K od p r ze dm io tu : 12.9-WL-Lek-ŻCaZP
T yp pr ze dm i ot u : fakultet
J ę z yk n auc za n i a : polski
O d po wi e d zi a l n y za pr z edm i ot : dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Pr o wa d ząc y: dr n. farm. Andrzej Pokrywka

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

1

IV

2

Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Przekazanie wiedzy na temat czynników warunkujących zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nieprawidłowej jakości żywności i nieprawidłowego żywienia. Przedstawienie
roli żywienia w systemie ochrony zdrowia społecznego oraz zasad nowoczesnego leczenia żywieniowego. Omówienie
znaczenia badań laboratoryjnych w diagnostyce, monitorowaniu leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego w
wybranych przypadkach klinicznych. Przedstawienie problemów związanych z funkcjonowanie rynku suplementów i
odżywek.
Przygotowanie studenta kierunku lekarskiego do roli promotora zasad prozdrowotnego stylu życia.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z zakresu chemii organicznej, anatomii oraz rozwoju człowieka.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Żywność i żywienie a zdrowie. Mierniki zdrowotne stosowane w epidemiologii żywieniowej. Przyczyny zaburzeń zdrowia
o podłożu żywieniowym. Rola żywienia w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych. Genetyka i genomika w ocenie
ryzyka chorób dietozależnych i ich prewencji. Wskazówki do prawidłowego żywienia w różnych okresach życia zależnie
od aktywności fizycznej (dzieci i młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze). Suplementacja diety, jako droga do poprawy
stanu odżywienia i stanu zdrowia. Żywienie i suplementacja a doping.
Energia i składniki odżywcze (energetyczne, budulcowe, regulujące, wartość odżywcza). Obliczanie kaloryczności i
zawartości składników pokarmowych w produktach i posiłkach. Ocena stanu odżywienia (wywiad, badania
antropometryczne i biochemiczne). Zapotrzebowanie energetyczne organizmu (normy zapotrzebowania energetycznego
dla dzieci i młodzieży, obliczanie dobowego zapotrzebowania energetycznego dla osób aktywnych i nieaktywnych
fizycznie. Diety alternatywne; wartość odżywcza i zdrowotna. Strategie żywieniowe w profilaktyce zaburzeń
metabolicznych.
METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia: eksperymentalne poprzedzone prelekcją, praca w grupach, analiza i dyskusja na temat uzyskanych wyników
doświadczeń.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

S ym b o l e
efektów

Metody
w e r yf i k a c j i

Forma
Zajęć
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zna budowę prostych związków organicznych wchodzących
w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy
zewnątrzkomórkowej i płynów ustrojowych

B.W10.

dyskusja,
sprawdzian
testowy

wykład,
ćwiczenia

zna enzymy biorące udział w trawieniu, mechanizm
wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, przebieg
wchłaniania produktów trawienia oraz zaburzenia z nimi
związane

B.W18.

dyskusja,
sprawdzian
testowy

wykład,
ćwiczenia

zna konsekwencje niewłaściwego odżywiania, w tym
długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych
posiłków oraz stosowania niezbilansowanej diety

B.W19.

dyskusja,
sprawdzian
testowy

wykład,
ćwiczenia

dyskusja,
sprawdzian
testowy

wykład,
ćwiczenia

zna konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów oraz ich
nadmiaru w organizmie

B.W20.

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia fakultetu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz przedstawienie zagadnienia związanego z
przedmiotem na podstawie publikacji naukowych.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia stacjonarne
(w godz.)

Obciążenie pracą
Godziny kontaktowe
(udział w zajęciach; konsultacjach; itp.)
Samodzielna praca studenta
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium; studiowanie literatury;
przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu,
wystąpienia; itp.)

30

30

Łącznie
Punkty ECTS

60
Studia stacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

Łącznie

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
2.
3.
4.
5.

Ciborowska H., Rudnicka A (red.). Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2016.
Gawęcki J (red.). Żywienie człowieka - podstawy nauki o żywieniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Gawęcki J, Roszkowski W (red.). Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
Grzymisławski M, Gawęcki J (red). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Włodarek D, Kozłowska L, Głąbska D. Dietoterapia. Wyd. PZWL Warszawa 2014.
2.

3.
4.

Gronowska-Senger A. (red.) Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia. Komitet Nauki o Żywieniu
Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.
http://www.knozc.pan.pl/images/Przewodnik_metodyczny_calosc.pdf
Jarosz M (red.). Praktyczny poradnik dietetyki. Ministerstwo Zdrowia & Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
2012. http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/polzdrow_podrdietetyki_20120522_zal15.pdf
Artykuły naukowe z zakresu żywienia dostępne w bazach udostępnionych przez Bibliotekę Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
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