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Podstawy fizjoterapii klinicznej w onkologii, Anatomia, Fizjologia,
Patologia ogólna
1. Omawia budowę anatomiczną poszczególnych układów człowieka.
2. Wymienia i opisuje metody oceny stanu zdrowia pacjenta,
wykorzystywane wfizjoterapii.
3. Objaśnia etiologię, patomorfologię, objawy kliniczne , przebieg i
przedstawia wytyczne leczenia.
4. Posiada wiedzę z zakresu patologii ogólnej i mechaniki powstawania
zaburzeńposzczególnych jednostek chorobowych.
1. Rozpoznaje i potrafi wyjaśnić ogólne mechanizmy powstawania
zaburzeń.
2. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania i testy funkcjonalne oraz
interpretować ich wyniki na potrzeby procesu terapeutycznego.
3. Posiada umiejętność ustnego zaprezentowania budowy i funkcji.
poszczególnych układów człowieka
1. Rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy i podejmuje
działania.
2. Potrafi określić priorytety w pracy z pacjentem umożliwiające
osiągnięcie właściwego efektu terapeutycznego.

Program przedmiotu
Forma zajęć
Seminarium

L. godz. zajęć w sem.
Prowadzący zajęcia
Całkowita
Kontaktowa
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
mgr Anna Wdowiak
25
15
|

Treści kształcenia
Sposób realizacji instruktaż, zajęcia praktyczne,pokaz slajdów.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
Omówienie programu nauczacia. Kolokwium sprawdzające wiedzę wstępną w
1
zakresie przedmiotu.
Rehabilitacja po leczeniu raka piersi
3
Podstawy drenażu limfatycznego kończyny górnej po mastektomii
3
Rehalitacja po leczeniu nowotworów złośliwych układu oddechowego
3
Medycyna paliatywna
1
Rehabilitacja w terminalnym okresie choroby nowotworowej.
1
Psychoonkologia, trening relaksacyjny, program Simmontona
1
Przegląd najnowszej literatury światowej na temat metod fizjoterapeutycznych
1
stosowanych w różnych stadiach procesu chorobowego i leczenia.

Seminarium
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
Zaliczenie
L. godz. pracy własnej studenta

1
10
L. godz. kontaktowych w sem.
15
Praktyczna lub ustna prezentacja wiedzy i umiejętności, dyskusja,
Sposoby sprawdzenia zamierzonych pisemne kolokwium cząstkowe/końcowe, sporządzenie
efektów kształcenia
dokumentacji, raportu.

Wiedza

Umiejętności
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Kompetencje
społeczne

1. KF_W17 zna zasady postępowania fizjoterapeutycznego w
poszczególnych jednostkach chorób nowotworowych w
zależności od stanu zdrowia
1. KF_U13 potrafi podjąć działania terapeutyczne, profilaktyczne
i edukacyjne w celu uzyskania pożądanego efektu stosownie
do stanu klinicznego i funkcjonalnego
pacjenta
2. KF_U16 potrafi rozpoznawać błędy i zaniedbania w
prowadzonym procesie fizjoterapii i rozumie ich negatywne
konsekwencje
3. KF_U19 potrafi prowadzić dokumentację postępowania
terapeutycznego
1. KF_K06 potrafi określić priorytety w pracy z pacjentem
umożliwiające osiągnięcie właściwego efektu
terapeutycznego
2. KF_K07 szanuje zasady tajemnicy medycznej i przestrzega
prawa pacjentów
3. KF_K08 potrafi identyfikować i rozwiązywać najczęstsze
problemy związane z
wykonywaniem zawodu

Metody dydaktyczne:
Konsultacje, dyskusja,instruktaż, zajęcia praktyczne,prezentacja multimedialna.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Pozytywne zaliczenie kolokwium praktycznego i pisemnego, obecność na ćwiczeniach ( 1 nieobecność
nieusprawiedliwiona), przygotowanie do cwiczeń, oceny z zadań domowych. Student do poprawy oceny z
każdego kolokwium może przystąpić raz, maksymalna ocena z poprawy to ocena dobry (4.0).
Przedstawione zadania domowe w formie ustnej mówionej nie czytanej.
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