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Data Temat, zagadnienia prowadzący 

09.10.2021 
10:45-13:15 

Wywiad, badanie fizykalne i badania czynnościowe w chorobach układu krążenia 

(serca, naczyń obwodowych) w kontekście systemu ICF. Bezpieczeństwo testów 

diagnostycznych.  

Interpretacja wyników badań czynnościowych pod kątem doboru technik fizjoterapii 

w kardiologii i angiologii oraz ich odniesienie do sytemu ICF.  

Wyznaczanie celu procesu rehabilitacji na podstawie badań czynnościowych oraz 

parametru do monitorowania jej przebiegu i dostosowania postępowania 

fizjoterapeutycznego w chorobach wewnętrznych.  

Jacek Budzyński 

16.10.2021 
10:45-13:15 

 

Wywiad, badanie fizykalne i badania czynnościowe w chorobach układu 

oddechowego, moczowego i trawiennego w kontekście systemu ICF. Bezpieczeństwo 

testów diagnostycznych.  

Interpretacja wyników badań czynnościowych pod kątem doboru technik fizjoterapii 

w pulmonologii, chirurgii, onkologii, urologii, gastroenterologii i ich odniesienie do 

sytemu ICF.  

Wyznaczanie celu procesu rehabilitacji na podstawie badań czynnościowych oraz 

parametru do monitorowania jej przebiegu i dostosowania postępowania 

fizjoterapeutycznego w chorobach wewnętrznych. 

Jacek Budzyński 

23.10.2021 
10:45-13:15 

Wywiad, badanie fizykalne i badania czynnościowe w chorobach układu nerwowego, 

endokrynnego, krwiotwórczego, kostno- stawowo- mięśniowego w kontekście 

systemu ICF. Bezpieczeństwo testów diagnostycznych.  

Interpretacja wyników badań czynnościowych pod kątem doboru technik fizjoterapii 

w diabetologii, neurologii, hematologii i ich odniesienie do sytemu ICF.  

Wyznaczanie celu procesu rehabilitacji na podstawie badań czynnościowych oraz 

parametru do monitorowania jej przebiegu i dostosowania postępowania 

fizjoterapeutycznego w chorobach wewnętrznych. 

Jacek Budzyński 

 

Ćwiczenia – grupa I- Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, SU nr 2, IVp 

Data temat Prowadzący 

 System ICF w chorobach wewnętrznych, badanie pacjenta, ogólne (np. ABCDE) i 

szczegółowe. Diagnostyka funkcjonalna w kardiologii– dobór, zasady przeprowadzenia, 

interpretacja wybranych testów diagnostycznych (np. ocena palców i płytki paznokciowej, 

ocena tętna, pomiar ciśnienia tętniczego, spoczynkowe, wysiłkowe i próba ortostatyczna, 

osłuchiwanie tonów serca, podstawy elektrokardiografii, próby wysiłkowe, ergospirometria, 

testy marszowe). Diagnostyka funkcjonalna w chorobach naczyń obwodowych – dobór, 

zasady przeprowadzenia, interpretacja wybranych testów diagnostycznych (WKR, podstawy 

przepływometrii dopplerowskiej, powrót kapilarny, badanie tętna, ocena dysfunkcji układu 

żylnego, limfatycznego, testy marszowe). Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu 

oddechowego – dobór, zasady przeprowadzenia, interpretacja wybranych testów 

diagnostycznych (obserwacja, badanie szczegółowe: osłuchiwanie, podstawy badań 

radiologicznych i spirometrycznych)  

Diagnostyka czynnościowa w geriatrii (ADL, IADL, skala Barthel, skala Norton), skala 

Repty, skala Oxford handicap, RPE, CR-10, Clinical Frailty Score (zespół kruchości),  próby 

równowagi. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w najczęstszych 

chorobach i dysfunkcjach neurologicznych. Skale funkcjonalne, badanie siły mięśniowej, 

napięcia mięśniowego, próby równowagi. Zespoły bólowe w fizjoterapii 

Diagnostyka funkcjonalna w zaburzeniach metabolicznych – dobór, zasady przeprowadzenia, 

interpretacja wybranych testów diagnostycznych (wykrywanie sarkopenii, testy funkcjonalne 

dla sarkopenii, badanie siły ścisku dłoni, ocena stanu odżywienia, ocena ryzyka hipoglikemii, 

zagrożenia związane z hiperglikemią, wysiłek fizyczny u pacjenta z cukrzycą)  

Diagnostyka funkcjonalna w onkologii – dobór, zasady przeprowadzenia, interpretacja 

wybranych testów diagnostycznych, skala Karnofsky’ego, skala Zubroda, badanie obrzęku, 

stopień utraty wydolności fizycznej, skala duszności Borga, subiektywna ocena objawów 

zmęczenia. Diagnostyka funkcjonalna w reumatologii – dobór, zasady przeprowadzenia, 

interpretacja wybranych testów diagnostycznych. Analiza przykładowych wyników badań 

obrazowych i laboratoryjnych  

Grażyna Sokołowska/ 
Jacek Budzyński 

 

07.11, 
14.11,21.11, 

28.11; 05.12.2021 

16:00-18:15 
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