
 

 REGULAMIN DYDAKTYCZNY 

Katedra i Klinika Rehabilitacji. 

 

2.  Kierownik jednostki Prof. dr hab. med. Wojciech Hagner 

3.  Kierunek studiów: Fizjoterapia 

4.  Nazwa przedmiotu 
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: 

fizjoterapia kliniczna w pediatrii 

5.  Rok studiów: 
III rok studiów  

 

6. Typ studiów I stopnia (VI semestr) 

7. Forma kształcenia studia stacjonarne i niestacjonarne 

8.  Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 Zaliczenie ćwiczeń: 100% obecność na ćwiczeniach, 

zaliczenie wejściówek 

 Zaliczenie z oceną 

 przynajmniej 61% prawidłowych odpowiedzi 

 

9.    Warunki odrobienia   zajęć   

opuszczonych z przyczyn 

usprawiedliwionych lub zajęć 

niezliczonych z innych 

powodów 

Wszystkie opuszczone godziny należy odrobić w Katedrze i 

Klinice Rehabilitacji pod opieką osoby prowadzącej zajęcia 

lub innej wyznaczonej. 

 



10.  Ogólne i szczegółowe przepisy  

BHP w Katedrze i Zakładzie  

Do obowiązków studentów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy i nauki należy przestrzeganie przepisów i 

zasad bhp, a w szczególności: 

1) znajomość przepisów i zasad bhp obowiązujących 

studentów podczas przebywania w Uniwersytecie, 

2) odpowiedni strój zmienny – bały fartuch oraz spodnie, 

obuwie zmienne 

3) udział w szkoleniach oraz instruktażach z 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także poddawanie się 

wymaganym sprawdzianom w tym zakresie, 

4) wykonywanie zadań i ćwiczeń podczas prac w 

laboratoriach, warsztatach, pracowniach w sposób 

zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się 

do zaleceń i wskazówek prowadzących zajęcia, 

5) dbanie o przydzielone środki ochrony indywidualnej 

oraz stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem, 

6) dbanie o porządek i ład w miejscu odbywania zajęć, 

7) niezwłoczne powiadomienie prowadzącego zajęcia o 

zauważonym wypadku, udzielenie pierwszej pomocy 

osobom poszkodowanym oraz ostrzeżenie innych osób o 

zauważonym zagrożeniu wypadkowym. 
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA 

Katedra i Klinika Rehabilitacji. 

 

2.  Kierownik 

     Jednostki 
Prof. dr hab. med. Wojciech Hagner 

3.  Kierunek 

     studiów: 
Fizjoterapia 

4. Typ studiów I stopnia 

5. Forma kształcenia studia stacjonarne i niestacjonarne 

6.   Nazwa 

przedmiotu 

Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna 

w pediatrii 

7.   Rok studiów: 
III rok  

 (VI semestr) 

8.  Liczba godzin  

     dydaktycznych 

Wykłady: 10 

Ćwiczenia: 30 

Seminaria:  

Zajęcia praktyczne  

Praktyki   

9.  Cel kształcenia: 

Cele poznawcze: 

 Student systematyzuje dotychczas posiadane wiadomości zakresu 

fizjoterapii w pediatrii 

 Student poznaje metody pracy fizjoterapeutycznej z chorymi dziećmi 

 Student na podstawie swojej wiedzy, przetwarza podane informacje 

 Student potrafi uporządkować i prawidłowo zestawić informacje 

 Student utrwala zdobyte wiadomości 

Cele psychomotoryczne: 

 Student  współpracuje z innymi studentami 

 Student wykazuje aktywną postawę i zaangażowanie w ćwiczeniach 

Cele motywacyjne: 

 Student świadomie wykonuje wskazane mu działania 

 Student angażuje się w wykonanie ćwiczenia, wspólnie z zespołem 

realizuje zalecenia 

10.  Treść 

kształcenia: 

WYKŁADY 

Wady wrodzone narządu ruchu 

Wady postawy 

Skoliozy 

Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego u dzieci. 

ĆWICZENIA  

Badanie dziecka z wadą postawy dla potrzeb rehabilitacji 

Podstawy analizy zdjęć RTG 

Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych u dzieci z wadami postawy 

Prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych  u dzieci ze skoliozą  

Prowadzenie ćwiczeń oddechowych 

Drenaż ułożeniowy 



Fizjoterapia u dzieci z hemofilią  

Fizjoterapia w chorobach nowotworowych u dzieci 

 

11. Wykaz      

umiejętności 

 dobór oraz uzasadnienie wyboru technik fizjoterapii w poszczególnych 

chorobach w zależności od stanu zdrowia chorego dziecka, jego wieku, 

rozległości oraz występujących zmian chorobowych 

 Rehabilitacja oddechowa w chorobach układu oddechowego 

 Zasady postępowania fizjoterapetycznego w hemofilii 

 ocena motoryki spontanicznej dziecka w 1 roku życia 

 program usprawniania w chorobach nowotworowych dzieci 

 zasady postępowania w wadach postawy 

 umiejętność rozpoznania wady postawy 

 prowadzenie ćwiczeń korekcyjnych 

 umiejętność prowadzenia ćwiczeń oddechowych i gimnastyki porannej 

 

12. Metoda        

kształcenia: 

 

       zajęć praktycznych, burzy mózgów, pokazowa  

13. Literatura 

      podstawowa: 

 

  Ortopedia i rehabilitacja” W. Dega, PZWL, 2002 

 „Rehabilitacja medyczna” K. Milanowska 

 „Podstawy fizjoterapii” J. Nawrotny 

 „Choroby układu oddechowego” A. Milanowski, Biblioteka pediatry 

14. literatura 

    uzupełniająca: 
 Poradnik fizjoterapeuty Kolster Bernard; Ebert-Paprotny Gisela, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 
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