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FIZJOTERAPIA, stacjonarne, III rok; rok akademicki 2019/2020 
Fizjoterapia kliniczna w chorobach naczyń obwodowych 

(bez uwzględnienia bieżących zmian w rozkładzie zajęć dostępnych na stronie Dziekanatu WNoZ) 
 

 Koordynator:  dr hab. n. med. Jacek Budzyński, prof. UMK  
e-mail: jb112233@cm.umk.pl ;  sekretariat tel./fax 52 36-55-347 

 
 

Wykłady –  (pn) DS3/ Powst. Wielk. 46 

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

09.03.2020 
13:30-16:00 

Choroby tętnic,  aspekty kliniczne i fizjoterapeutyczne.  
Jacek Budzyński 

16.03.2020 
11:00-13:30 

Choroby żył -  aspekty fizjoterapeutyczne.  
Jacek Budzyński 

23.03.2020 
08.00-10:30 

Choroby mikrokrążenia i naczyń limfatycznych- aspekty fizjoterapeutyczne. 
Jacek Budzyński 

 

 

Ćwiczenia - grupa I  11:30-15:15 KLINIKA CHORÓB NACZYŃ I CH. WEW. SU2 

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

28.02.2020 
 

Fizjoterapia w chorobach naczyń, zasady postępowania z pacjentami 
angiologicznymi (prewencja zakażeń, postępowanie z ranami, opatrunkami, 
dostępami naczyniowymi, środki ochrony własnej. Wywiad i badanie fizykalne 
w chorobach naczyń 

Mgr Anna Kałużna, 
mgr Wioletta 

Banaś,  
Jacek Budzyński 

06.03.2020 Fizjoterapia w chorobach naczyń, zasady postępowania z pacjentami 
angiologicznymi (prewencja zakażeń, postępowanie z ranami, opatrunkami, 
dostępami naczyniowymi, środki ochrony własnej- doskonalenie umiejętności 
praktycznych. Wywiad, badanie fizykalne, badania dodatkowe w chorobach 
naczyń- doskonalenie umiejętności praktycznych.  

Mgr Anna Kałużna, 
mgr Wioletta 

Banaś, 
 Jacek Budzyński 

 

 

 

Ćwiczenia - grupa II  07:30-11:15 KLINIKA CHORÓB NACZYŃ I CH. WEW. SU2 

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

27.02.2020 Fizjoterapia w chorobach naczyń, zasady postępowania z pacjentami 
angiologicznymi (prewencja zakażeń, postępowanie z ranami, opatrunkami, 
dostępami naczyniowymi, środki ochrony własnej. Wywiad i badanie fizykalne 
w chorobach naczyń 

Mgr Grażyna 
Sokołowska,  
mgr Wioletta 

Banaś,  
Jacek Budzyński 

05.03.2020 Fizjoterapia w chorobach naczyń, zasady postępowania z pacjentami 
angiologicznymi (prewencja zakażeń, postępowanie z ranami, opatrunkami, 
dostępami naczyniowymi, środki ochrony własnej- doskonalenie umiejętności 
praktycznych. Wywiad, badanie fizykalne, badania dodatkowe w chorobach 
naczyń- doskonalenie umiejętności praktycznych.  

Mgr Grażyna 
Sokołowska,  
mgr Wioletta 

Banaś,  
Jacek Budzyński 

 

 

mailto:jb112233@cm.umk.pl


2 
 

 

 

 

Ćwiczenia - grupa III  11:45-15:30 KLINIKA CHORÓB NACZYŃ I CH. WEW. SU2 

Data Temat, zagadnienia prowadzący 

27.02.2020 Fizjoterapia w chorobach naczyń, zasady postępowania z pacjentami 
angiologicznymi (prewencja zakażeń, postępowanie z ranami, opatrunkami, 
dostępami naczyniowymi, środki ochrony własnej. Wywiad i badanie fizykalne 
w chorobach naczyń 

Mgr Grażyna 
Sokołowska,  
mgr Wioletta 

Banaś,  
Jacek Budzyński 

05.03.2020 Fizjoterapia w chorobach naczyń, zasady postępowania z pacjentami 
angiologicznymi (prewencja zakażeń, postępowanie z ranami, opatrunkami, 
dostępami naczyniowymi, środki ochrony własnej- doskonalenie umiejętności 
praktycznych. Wywiad, badanie fizykalne, badania dodatkowe w chorobach 
naczyń- doskonalenie umiejętności praktycznych.  

Mgr Grażyna 
Sokołowska,  
mgr Wioletta 

Banaś,  
 Jacek Budzyński 

 

 


