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TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU 
 

ECTS: 3 
 

TRAUMATOLOGY OF MOTOR SYSTEM 
 

TREŚCI MERYTORYCZNE 
WYKŁAD 
 

Prześle Pietruszka 
 

ĆWICZENIA 
 

Diagnozowanie i umiejętności podstawowego postępowania oraz poznanie zasad prowadzenia terapii w dysfunkcjach narządu ruchu z  
uwzględnieniem aktualnego stanu pacjenta i zastosowanej metody leczenia ortopedycznego: - W chorobach zwyrodnieniowych i zespołach 
przeciążeniowych kręgosłupa. - W wadach postawy i skrzywieniach kręgosłupa. - Po złamaniach kompresyjnych kręgosłupa. -Po urazach i 
zabiegach operacyjnych stawu kolanowego. -Po urazach i zabiegu endoprotezo plastyki stawu biodrowego i kolanowego. -W chorobie stawu 
biodrowego -Po zwichnięciach i skręceniach stawów. -Po urazach i w schorzeniach stawu barkowego. -W jałowych martwicach kości: Chorobie 
Scheuermana, Chorobie Perthesa, Chorobie Osgood-Schlattera, Chorobie Haglunda. -Rola i właściwe wykorzystanie zaopatrzenia ortopedycznego 
w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. 
 

SEMINARIUM 
 

Uraz spowodowany pasami bezpieczeństwa w czasie wypadku komunikacyjnego – omówienie przypadku, dyskusja według opracowanego 
scenariusza. - Profil pacjenta - Historia choroby i wywiad rodzinny - Dolegliwości - Czynniki o szczególnym znaczeniu - Dokumentacja i 
dotychczasowe leczenie - Pytania do studentów - Badanie - Wnioski kliniczne i propozycje leczenia - Punkty kluczowe Dyskusja w oparciu o referaty 
opracowane przez studentów - Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów biodrowych - Urazy stawu kolanowego - Skolioza - Złamanie 
kompresyjne kręgosłupa 
 

CEL KSZTAŁCENIA 
Celem kształcenia jest zapoznanie studenta z zasadami badania ortopedycznego z uwzględnieniem elementów badania neurologicznego i 
rehabilitacyjnego. Celem jest omówienie patofizjologii zrostu kostnego, najczęstszych wad wrodzonych i nabytych układu kostno - stawowego, zasad 
rozpoznawania i leczenia zapalenia kości i stawów. Celem nauczania jest omówienie podstawowych zagadnień związanych z: osteoporozą, 
najczęstszymi urazami kończyn i kręgosłupa, wskazaniami i rodzajami zaopatrzenia ortopedycznego, rehabilitacją w dysfunkcjach  narządu ruchu, 
zmianami degeneracyjnymi, zwyrodnieniowymi stawów. 
 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA  
Symbole efektów obszarowych M1_W03+++, M1_W07++, M1_U02+, M1_U04+, M1_U05++, M1_K08+ 
Symbole efektów kierunkowych K1A_W24+, K1A_W25+, K1A_W28+, K1A_U09+, K1A_U14+, K1A_K13+ 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
Wiedza 
W1 - Student zna podstawy rozpoznawania obrażeń narządu ruchu na podstawie mechanizmu i badania przedmiotowego (K1A_W25) 
W2 - Student wymienia, podaje charakterystykę i wstępne leczenie stanów zagrożenia życia w urazach. (K1A_W28) 
W3 - Student ma wiedzę na temat wczesnego postępowania z pacjentem urazowym. (K1A_W24) 
 
 

Umiejętności 
U1 - Student umie przeprowadzić wywiad i badanie fizykalne chorego w stanie zagrożenia zdrowotnego. Student posiada umiejętności 
podstawowego postępowania oraz poznania zasad prowadzenia terapii w dysfunkcjach narządu ruchu z uwzględnieniem aktualnego stanu pacjenta i 
zastosowanej metody leczenia ortopedycznego (K1A_U09, K1A_U14) 
 
 

Kompetencje społeczne 
K1 - Umie zidentyfikować problemy pacjenta, przeprowadzając wywiad z nim, jego rodziną, oraz analizując sygnały pozawerbalne (K1A_K13) 
 
 

 LITERATURA PODSTAWOWA 
1) Marciniak W., Szulc A. (red.), 2004r., "Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja", wyd. PZWL, t.1 i 2, 2) Kwolek A., 2010r., "Rehabilitacja Medyczna", 
wyd. PZWL, 3) Brent Brotzman S.,Wilk Kevin E., 2007r., "Rehabilitacja Ortopedyczna", wyd. Urban&Partner. 
 

 
 
  

 Przedmiot/moduł: 
TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU 
 

Obszar kształcenia: nauki medyczne i nauki o zdrowiu 
oraz nauki o kulturze fizycznej 
 

Status przedmiotu: Obligatoryjny 
 

Grupa przedmiotów: C-przedmiot specjalnościowy 
 

Kod ECTS: 12055-11-C 
 

Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne 
 

Specjalność: Ratownictwo medyczne 
 

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki 
 

Forma studiów: Niestacjonarne 
 

Poziom studiów/Forma kształcenia: Studia pierwszego 

stopnia 
 

Rok/semestr: II/4 
 

 Rodzaje zajęć: seminarium, ćwiczenia praktyczne, wykład 
 

Liczba godzin w semestrze/tygodniu: 
Wykład: 20/5 
 

Ćwiczenia: 35/5 
 

Seminarium: 10/5 
  

Formy i metody dydaktyczne 
Seminarium 
Seminarium - Analizowanie określonego problemu 
badawczego w drodze dyskusji (W1, W2, W3, U1, K1) 
 

Wykład 
Wykład - Wykład problemowy, z zastosowaniem pomocy 
multimedialnych (W1, W2, W3, U1, K1) 
 

Ćwiczenia 
Ćwiczenia praktyczne - Omówienie metod leczenia 
ortopedycznego (W1, W2, W3, U1) 
  

Forma i warunki zaliczenia 
Egzamin pisemny (test dopasowania odpowiedzi) - Zakres 
materiału obejmuje tematykę realizowaną na wykładach, 
ćwiczeniach i seminariach (W1, W2, W3, U1, K1) 
  

Liczba punktów ECTS: 3 
 

Język wykładowy: polski 
 

Przedmioty wprowadzające: Anatomia 
 

Wymagania wstępne: Anatomia 
 

 Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej 
przedmiot:  
Katedra Rehabilitacji 
adres: Ameryka 21, , 11-015 Olsztynek 
tel. 519-48-44 
 

Osoba odpowiedzialna za realizację  przedmiotu: 
dr hab. n. med. Ireneusz Marek Kowalski, prof. UWM 
Osoby prowadzące przedmiot: 
mgr Teresa Wiśniewska 
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Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B 

 

 
 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU 

 

ECTS: 3 
 

TRAUMATOLOGY OF MOTOR SYSTEM 
  

 

Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się :  
 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 
- Konsultacje 
 

 10,0 godz. 
 

- udział w seminariach 
 

 10,0 godz. 
 

- udział w wykładach 
 

 20,0 godz. 
 

- udział w ćwiczeniach 
 

 35,0 godz. 
 

 75,0 godz. 
 

2. Samodzielna praca studenta: 
 0,0 godz. 

 

  
 

godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta  OGÓŁEM: 75,0 godz. 
 

 

 
liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ECTS = 3,00 ECTS 
 

   

w zaokrągleniu: 
 

3 ECTS 
 

 

 
- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 3,00 punktów ECTS, 
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,00 punktów ECTS. 
 

 
  

 


