Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Poziom studiów
Specjalność
Forma studiów
Semestr studiów

Fizjoterapia
Praktyczny
Studia pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu

Zaopatrzenie ortopedyczne

Subject Title
Całk.

1

Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu

Studia stacjonarne
VI
Nauki podst. (T/N)

N

Ortopedic supply
ECTS (pkt.)
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Kont.
0,6 Prakt.
0,3
Zaliczenie na ocenę
IF-VI-06
Nazwy
Anatomia, Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii
przedmiotów
1. Omawia budowę anatomiczną poszczególnych układów człowieka.
2. Objaśnia etiologię, patomorfologię, objawy kliniczne , przebieg i
przedstawia wytyczne leczenia poszczególnych jednostek
Wiedza
chorobowych.
3. Wymienia i opisuje metody oceny stanu zdrowia pacjenta,
wykorzystywane w fizjoterapii
1. Posiada umiejętność ustnego zaprezentowania budowy i funkcji
poszczególnych układów człowieka.
2. Potrafi przeprowadzić podstawowe badania i testy funkcjonalne oraz
Umiejętności
interpretować ich wyniki na potrzeby procesu terapeutycznego.
3. Potrafi rozpoznawać błędy i zaniedbania w prowadzonym procesie
fizjoterapii i rozumie ich negatywne konsekwencje.
Kompetencje
społeczne

1. Rozumie potrzebę stałego uaktualniania swojej wiedzy i podejmuje
działania związane z dokształcaniem.
2. Potrafi określić priorytety w pracy z pacjentem umożliwiające
osiągnięcie właściwego efektu terapeutycznego.

Program przedmiotu
Forma zajęć
Ćwiczenia

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

Treści kształcenia
Ćwiczenia

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

Sposób realizacji ćwiczenia teoretyczne i praktyczne
Tematyka zajęć
Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu kształcenia.
Rys historyczny zaopatrzenia ortopedycznego na świecie i w Polsce.
Pomoce życia codziennego.
Rodzaje amputacji, problemy psychologiczne po amputacji kończyn.
Protezy kończyn górnych i dolnych
Ortezy kończyn górnych, dolnych i tułowia
Architektoniczne i urbanistyczne problemy dostępności do osób
niepełnosprawnych.
Zaliczenie

Liczba godzin
1
1
2
2
2
4
2
1

L. godz. pracy własnej studenta

10
L. godz. kontaktowych w sem.
15
kolokwium
pisemne,
dyskusja,
praktyczna
lub
ustna
prezentacja
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
wiedzy i umiejętności
efektów kształcenia
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia

Umiejętności
Kompetencje
społeczne

1. KF_W13 Posiada wiedzę dotyczącą stosowania zaopatrzenia
ortopedycznego oraz sprzętu rehabilitacyjnego
1. KF_U5 Potrafi zastosować pomoce i zaopatrzenie
ortopedyczne oraz nauczyć pacjenta korzystania z tych
przedmiotów
2.
1. KF_K06 Potrafi określić priorytety w pracy z pacjentem
umożliwiające osiągnięcie właściwego efektu
terapeutycznego

Metody dydaktyczne:
Konsultacje, Prezentacje multimedialne,dyskusja dydaktyczna, odpowiedź ustna, zadanie domowe.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Pozytywne zaliczenie kolokwium zaliceniowego ( 50 % poprawnych odpowiedzi ), obecność na
ćwiczeniach ( przysługuje 1 nieusprawiedliwiona nieobecnośc), przygotowanie do ćwiczeń, zadania
domowe przedstawiane w formie ustnej mówionej, nie czytanej.
Literatura podstawowa:
[1] Przeździak B.,Nyka W. : Zastosowanie kliniczne protez, ortoz i środków pomocniczych, VIA MEDICA
[2] Przeździak B. : Zaopatrzenie rehabilitacyjne, VIA MEDICA Gdańsk 2003
[3] Marciniak W., Szulc A.: Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, PZWL Warszawa 2003
Literatura uzupełniająca:
[1] Dziewulski S., Janicki: Protetyka, PZWL Warszawa 2005
[2] Kompendium protez OTTO BOCK, wyd. Schiele&Schon, Niemcy 1993
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