
REHABILITACJA 

 

 
I.    Katedra i Klinika Rehabilitacji 

II.   Kierownik jednostki: Prof. dr hab. Wojciech Hagner 

III. Wydział Lekarski, kierunek lekarski, IV rok  

IV. Odpowiedzialny za realizację programu: prof. dr hab. Wojciech Hagner 

V.  Forma zajęć: seminaria, ćwiczenia 

VI. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, 1 p. ECTS 

VII.  Liczba godzin:  15 godz. semin., 15 godz. ćwicz., ogółem 30 godz.        

VIII. Cel zajęć: 

- poznanie roli i miejsca rehabilitacji w służbie zdrowia oraz jej znaczenie jako 

integralnej części leczenia podstawowego, 

- poznanie założeń polskiego modelu rehabilitacji, 

- poznanie zasad rehabilitacji chorych z wadami postawy i skoliozami 

- poznanie zasad rehabilitacji chorych po ciężkich uszkodzeniach mózgu 

- poznanie zasad rehabilitacji  pacjentów z urazami rdzenia kręgowego 

- poznanie zasad rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową 

- poznanie zasad rehabilitacji pacjentów po amputacjach kończyn. 

 

IX. Tematy zajęć: 

-  rehabilitacja pacjentów po przebytym urazie czaszkowo-mózgowym 

-  rehabilitacja pacjentów z uszkodzeniem rdzenia  kręgowego 

-      rehabilitacja chorego po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu oraz krwawieniu 

śródczaszkowym 

-  podstawy kinezyterapii 

- wady postawy i skoliozy 

- podstawy fizykoterapii 

- rehabi;litacja pacjentów po amputacjach kończyn  

- rehabilitacja pacjentów z chorobą zwyrodnieniową  

- podstawy neuropsychologii 

- podstawy terapii logopedycznej chorych z afazją 

- podstawy zaopatrzenia ortopedycznego 

- badania dodatkowe w rehabilitacji : RTG, EMG, KT, NMR, scyntygrafia 

 

 X. Zakres materiału do samodzielnego opanowania przez studenta:  

budowa stawów, rodzaje stawów, prawidłowe zakresy ruchów w stawach, anatomia 

funkcjonalna,  

 



XI. Piśmiennictwo               

 

 podstawowe: 

        -   W. Marciniak, A.Szulc: Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja. T. I i II wyd.  PZWL.   

Warszawa 2004. 

- A. Kwolek: Rehabilitacja medyczna. T. I i II wyd. Urban and Partner, Wrocław  2002. 

- J.Kiwerski: Rehabilitacja Medyczna, wyd. PZWL,Warszawa 2006 

- T.Mika: Fizokoterapia, wyd. PZWL, Warszawa1999 
            

 uzupełniające: 

- A.Zembaty: Kinezyterapia, t. I i II, wyd. Kasper 2002 

- J.Nowotny: Podstawy fizjoterapii. Podstawy teoretyczne i wybrane aspekty 

praktyczne, wyd. Kasper 2004 

- J.Kiwerski: Schorzenia i urazy kręgosłupa, wyd. PZWL 2001 

 

XII. Szczegółowy wykaz umiejętności praktycznych i potwierdzenie ich zaliczenia:  

 

 

 

 



Karta zaliczenia umiejętności praktycznych 

z Rehabilitacji 

Imię i nazwisko studenta: 

Rok studiów, grupa: 

Rok akademicki: 

   

Rodzaj umiejętności 

praktycznej 

data 

zaliczenia 

potwierdzenie przez osobę 

uprawnioną 

uwagi 

Zebranie wywiadu 

chorobowego  

i przeprowadzenie badania 

fizykalnego. 

   

Zaplanowanie programu 

rehabilitacji dla danego 

schorzenia. 

   

Ocena zakresu ruchów 

biernych i czynnych  w 

stawach kończyn dolnych i 

górnych 

   

Ocena siły mięśniowej w 

skali Loveta 

   

Wykonanie pionizacji biernej 

i czynnej chorego 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


