Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki
realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:

dr A. Przyborska

Osoba(y) prowadząca(e):

wykład: dr A. Przyborska
seminaria:
ćwiczenia: dr K. Szyszko
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Semestr studiów:
1 X 2□ 3□ 4□

Nazwa modułu/przedmiotu:

ANATOMIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe X
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do zaliczenia zleconego
zadania
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia zleconego
zadania
Przygotowanie do zaliczenia
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

5□

6□

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 4
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
UNA
BUNA
(kontaktowe)
(czas pracy
własnej studenta)
30
35
15
5

Sumaryczne
obciążenie
pracy studenta

Liczba punktów
ECTS

65

2,5

35

1,5

100

4

15

15

20
10
3
7

45

55

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia z modelem anatomicznym, praca przy stanowisku
komputerowym
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Biologia
B. Wiadomości z zakresu biologii, w tym podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka objęte
programem szkoły średniej
Cele przedmiotu
Celem nauczania jest zapoznanie studenta z podstawami wiedzy anatomicznej dotyczącej budowy i funkcjonowania
organizmu człowieka. Dodatkowo, zapoznanie w podstawowym zakresie z obowiązującym mianownictwem
anatomicznym, a także najważniejszymi aspektami anatomii klinicznej i czynnościowej, w zakresie przydatnym do
dalszej nauki przedmiotów zawodowych oraz pracy w charakterze ratownika medycznego.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Test MCQ

W

Test MCQ

W, Ć, BUNA

Test MCQ

W, Ć

A.W1. przedstawia mianownictwo anatomiczne;
A.W2. omawia budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym
oraz czynnościowym;
A.W3. charakteryzuje anatomiczne podstawy badania
przedmiotowego
A.W4. omawia podstawowe struktury komórkowe i ich specjalizacje
funkcjonalne
A.U1. lokalizuje poszczególne okolice ciała i znajdujące się w nich
narządy oraz ustalać położenie narządów względem siebie;

Test MCQ

W, BUNA

Realizacja zleconego
zadania

Ć, BUNA

A.U2. wykazuje różnice w budowie ciała oraz w czynnościach
narządów u osoby dorosłej i dziecka;

Realizacja zleconego
zadania

Ć, BUNA

K05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych.

esej refleksyjny

W, Ć, BUNA

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Wprowadzenie do anatomii człowieka. Jamy ciała. Płyny ustrojowe. Poziomy strukturalne organizacji ciała
człowieka;
2. Budowa kośćca, kościec osiowy i kościec kończyn. Połączenia kości. główne stawy kończyn.
3. Tkanka mięśniowa. Główne mięsnie szkieletowe
4. Budowa serca. Budowa ścian tętnic, żył i naczyń włosowatych.
5. Komórki i tkanki układu nerwowego. Neurony, nerwy, neuroglej. Ośrodkowy układ nerwowy. Opony mózgu i
płyn mózgowo-rdzeniowy. Mózg i jego ukrwienie. Struktury kresomózgowia i międzymózgowia, pień mózgu i
móżdżek. Istota szara i biała rdzenia kręgowego. Nerwy rdzeniowe i nerwy czaszkowe.
6. Układ oddechowy. Umiejscowienie i budowa nos i jamy nosowej, gardła, krtani, tchawicy, oskrzeli i
oskrzelików. Budowa makroskopowa płuca. Opłucna i jama opłucnej.
7. Układ pokarmowy – przewód i narządy dodatkowe. Jama ustna i gruczoły ślinowe. Budowa przełyku i żołądka.
Jelito cienkie, jelito grube i odbytnica. Wątroba. Przewody żółciowe i przewód żółciowy.

8. Układ moczowy. Makroskopowa i mikroskopowa budowa nerki. Moczowody i pęcherz moczowy.
BUNA:
1. Narządy zmysłów. Budowa ucha. Budowa oka, mięśnie zewnętrzne oka, narządy pomocnicze oka.
2. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Przysadka mózgowa i podwzgórze. Tarczyca. Przytarczyce. Kora i rdzeń
nadnerczy. Trzustka. Szyszynka. Grasica.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
1. Ogólna budowa połączeń kości (połączenia ścisłe i wolne), stałe i niestałe składniki stawu, rodzaje stawów,
znajomość budowy stawów i rodzaje ruchów (szczytowo-potyliczny, szczytowo-obrotowy, ramienny, łokciowy,
promieniowo-nadgarstkowy, biodrowy, kolanowy, skokowy górny)
2. Mięśnie kończyny górnej i kończyny dolnej, kanał pachwinowy, dół pachowy, dół łokciowy, pochewki
ścięgniste ręki i stopy
3. Znajomość budowy i funkcji: przełyku, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego i odbytnicy, wątroby, trzustki i
otrzewnej, topografia jamy otrzewnej
4. Dolne drogi oddechowe (krtań, oskrzela, płuca), opłucna-budowa i znaczenie, narządy płciowe męskie i żeńskie
wewnętrzne i zewnętrzne
5. Serce, naczynia krwionośne. Krążenie duże, małe, tętnice, żyły, naczynia włosowate
6. Budowa węzła chłonnego, naczynia i węzły chłonne kończyny górnej, dolnej, jamy brzusznej, miednicy małej i
klatki piersiowej, śledziona-budowa i funkcje, ogólna budowa narządu wzroku i słuchu
BUNA:
1. Narządy i tkanki układu chłonnego.
2. Budowa skóry.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Maciejewski R., Torres K. Red.: Anatomia czynnościowa. Podręcznik dla studentów Pielęgniarstwa, Fizjoterapii,
Ratownictwa Medycznego, Analityki Medycznej i Dietetyki. Wydawnictwo Czelej 2007.
2. Michajlik A., Ramotowski W. Red.: Anatomia i fizjologia człowieka. Wydanie 5; Wydawnictwo PZWL 2009.
3. Woźniak W. Red.: Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów. Wydanie 2; Wydawnictwo Urban i Partner
2003.
B. Literatura uzupełniająca
1. Gołąb B.K.: Podstawy anatomii człowieka. PZWL, W-wa 2014.
2. Bruska M., Ciszek B., Kowiański P., Woźniak W. Red.: Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tomy I-III.
Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner 2010.
3. Narkiewicz O., Moryś J. Red.: Anatomia człowieka. Tomy I-IV. O Wydawnictwo PZWL 2010.
4. Yokochi Y. Fotograficzny atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo PZWL 2006.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Egzamin
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to ocena z wykładów, ćwiczeń/konwersatoriów, ćwiczeń symulacyjnych, zajęć praktycznych, zaliczenie
BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),

Kryteria oceny ćwiczeń/konwersatoriów
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,)
 poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów
uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń,
Kryteria oceny –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny, co najmniej oceny dostatecznej
(3.0) z wykładów i innych form zajęć oraz zaliczenia BUNY (projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią

(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów,
minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia ważona ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania
na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku
oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
dr A. Przyborska

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
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Kierunek:
Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:

Dr A. Przyborska

Osoba(y) prowadząca(e):

wykład: dr A. Przyborska, prof. nadzw. dr hab. S. Angielski
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

Nazwa modułu/przedmiotu:

FIZJOLOGIA Z ELEMENTAMI
FIZJOLOGII KLINICZNEJ

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do przygotowania
zawodowego:

nauki podstawowy X
nauki behawioralne i społeczny □
nauki kliniczny □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy zajęć

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Semestr studiów: 1 X 2□ 3□

fakultatywny □

Forma nakładu pracy studenta
-liczba godzin
UNA
BUNA
(kontaktowe)
(czas pracy własnej
studenta)
45
55
30
10
15

4□

Liczba punktów ECTS:
4

5□

6□

Kod
modułu

do wyboru □

Sumaryczne obciążenie
pracy studenta

Liczba
punktów
ECTS

Wykłady (W)
4
100
Czytanie wskazanego piśmiennictwa
Przygotowanie BUNY
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
4
Razem
45
55
100
Metody dydaktyczne
wykład z użyciem środków audiowizualnych, dyskusja, metoda problemowa, praca z tekstem, ćwiczenia z modelem
anatomicznym
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
podstawowa wiedza z zakresu biologii i anatomii człowieka
Cele przedmiotu
Przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności pozwalających na ocenę funkcjonowania zdrowego organizmu w warunkach
spoczynkowych i w warunkach fizjologicznie ekstremalnych oraz zrozumienie podstawowych mechanizmów regulacyjnych
zabezpieczających organizm przed zmianami środowiska zewnętrznego.
Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie zjawisk patofizjologicznych i interpretację wyników prób
klinicznych i badań czynnościowych człowieka zdrowego.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

A.W5. rozumie fizjologię narządów i układów organizmu;

Test MCQ

W

A.W6. omawia mechanizmy regulacji narządów i układów organizmu oraz
zależności istniejące między nimi;

Test MCQ

A.W7. omawia funkcje życiowe osoby dorosłej i dziecka;

Test MCQ

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

A.W8. charakteryzuje
neurofizjologiczne;

proces

oddychania

A.W9. omawia neurohormonalną
elektrofizjologicznych;

regulację

i

krążenia

procesów

oraz

procesy

fizjologicznych

i

A.W10. omawia mechanizm działania hormonów i konsekwencje zaburzeń
regulacji hormonalnej;

W

Test MCQ

W
W
W

Test MCQ
W
Test MCQ
W

A.W11. przestawia zmiany w funkcjonowaniu organizmu jako całości w sytuacji
zaburzenia jego homeostazy, a także specyfikację i znaczenie gospodarki wodnoelektrolitowej i kwasowo-zasadowej w utrzymaniu homeostazy ustroju;

Test MCQ

A.W12. omawia rolę nerek w utrzymaniu homeostazy organizmu;

Test MCQ

W
W

A.W13. omawia budowę i funkcje układu pokarmowego, enzymy biorące udział w
trawieniu i podstawowe zaburzenia enzymów trawiennych oraz skutki tych
zaburzeń;

Test MCQ

A.W14. omawia fizykochemiczne podstawy działania narządów zmysłów;

Test MCQ

A.W15. omawia składniki krwi, preparaty krwi i krwiozastępcze oraz produkty
krwiopochodne;

Test MCQ

A.W16. charakteryzuje uwarunkowania genetyczne grup krwi oraz konfliktu
serologicznego w układzie Rh;

Test MCQ

W
W
W
W

A.U5. rozpoznaje zaburzenia trawienia, z uwzględnieniem roli enzymów, w tym
podstawowe zaburzenia enzymów trawiennych oraz określać skutki tych zaburzeń;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

A.U6. rozpoznaje zaburzenia czynności nerek i ich wpływ na homeostazę
organizmu;

Realizacja zleconego
zadania

W

A.U3. ocenia czynności narządów i układów organizmu;
A.U4. rozpoznaje patofizjologiczne podstawy niewydolności układu krążenia;

esej refleksyjny
K.05 dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania
samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; C-ćwiczenia; CK-ćwiczenia kliniczne; PZ-praktyki zawodowe

W
W

W

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
UNA:
1. Skład i rozmieszczenie płynów ustrojowych. Mechanizmy utrzymania stałości środowiska wewnętrznego.
2. Elektrofizjologiczne i jonowe podstawy pobudliwości. Mechanizm powstawania i przekazywania potencjału
czynnościowego. Mechanizmy blokowania funkcji neuronów i receptorów błonowych.
3. Parakrynne, autokrynne, endokrynne i elektrochemiczne sposoby przekazywania informacji w organizmie.
4. Budowa i rodzaje mięśni. Mechanizmy elektrofizjologiczne skurczu i rozkurczu mięśnia.

5. Zapotrzebowanie energetyczne pracujących mięśni. Receptory błonowe w mięśniach, ich antagoniści i agoniści.
1. Podział i organizacja układu nerwowego. Układ nerwowy somatyczny. Układ autonomiczny i jego nadrzędna rola w
regulacji układów krążenia i oddychania. Receptory adrenergiczne i cholinergiczne, ich agoniści i antagoniści.
Nerwowa kontrola funkcji endokrynnych.
2. Elektrofizjologia mięśnia sercowego. Mechanika i fazy cyklu serca.
3. Organizacja układu krążenia. Podstawowe mechanizmy regulacji ciśnienia i przepływu krwi.
6. Podstawy wentylacji płuc i wymiany gazowej.
7. Odruchowa regulacja funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego i oddechowego i mechanizmy adaptacji do
warunków środowiska.
8. Udział nerki w utrzymaniu stałości środowiska wewnętrznego.
9. Skład i funkcje krwi. Skład i funkcje osocza. Fizjologiczna rola poszczególnych elementów morfotycznych. Krwinki
czerwone i hemoglobina w przenoszeniu tlenu i dwutlenku węgla. Hormonalna regulacja hemopoezy i funkcji szpiku
kostnego. Grupy krwi i mechanizm powstawania konfliktu serologicznego.
10. Układ endokrynny: podstawowe gruczoły i hormony, mechanizm ich wydzielanie i działania. Nadrzędna rola
przysadki mózgowej. Pętle sprzężeń zwrotnych i regulacja wydzielania hormonów. Oś podwzgórzowo-przysadkowonadnerczowa.
11. Układ pokarmowy. Specyfika regulacji i podstawowe funkcje jego elementów. Motoryka przewodu pokarmowego i
efekty jej zaburzeń. Główne enzymy trawienne i mechanizm wchłaniania poszczególnych składników pokarmowych.
12. Mechanizmy kontroli metabolizmu i zasobów energetycznych ustroju oraz konsekwencje ich zaburzenia.
Podwzgórzowa kontrola pobierania pokarmu.
13. Receptory i ich podział. Narządy zmysłów i mechanizmy odbierania bodźców ze środowiska: neuronalne, mechanizmy
czucia powierzchownego, głębokiego, temperatury i bólu.
BUNA:
Odruchowa i neurohormonalna kontrola homeostazy i czynniki ją zaburzające.
Fizjologiczne mechanizmy kontroli układu sercowo-naczyniowego, nerwowego, oddechowego, pokarmowego i moczowopłciowego oddechowy.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Górski J. Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa 2010
2. Konturek S. Fizjologia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, wydanie VII.
3. McLaughlin D., Stamford J., White D. Krótkie wykłady Fizjologia człowieka, PWN 2008*
4. Waugh A. Grant A. Anatomia i fizjologia człowieka w warunkach zdrowia i choroby. Elsevier Urban & Partner 2012
B. Literatura uzupełniająca
1. Górski J. (red.) Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie 2019.
2. Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
3. Konturek S. (red.) Fizjologia człowieka Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner
2012 (wydanie II)*
4. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. (red.) Fizjologia starzenia się Profilaktyka i rehabilitacja. Wydawnictwo PWN
2012 (wydanie I)
5. Michajlik A., Ramotowski W.; Anatomia i fizjologia człowieka. Wydawnictwo PZWL 2009, wydanie 5*
6. Traczyk Z. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL, Warszawa 2015 Wyd. 8 uaktual. - 9 dodruk. (i starsze)*
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Egzamin
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 zaliczenie BUNA
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł

Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładów i BUNY.
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU: jest oceną z testu
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Program przygotowała:
Akceptacja:
dr A. Przyborska, prof. nadzw. dr hab. S. Angielski
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Biologia i mikrobiologia

Kierunek:
Profil kształcenia:
Nazwa jednostki
realizującej
moduł/przedmiot:
Kontakt (tel./email):
Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE
praktyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Poziom studiów:

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:
I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
Semestr studiów: 1 X 2 □ 3□ 4□ 5□ 6□
I X II □ III □
Liczba punktów
BIOLOGIA I MIKROBIOLOGIA
Kod modułu
ECTS: 1,5
obowiązkowy X
fakultatywny □
do wyboru □
nauki podstawowy X
nauki behawioralne i społeczny □
nauki kliniczny □
praktyki zawodowe □
polski
Sumaryczne
Forma nakładu pracy studenta
obciążenie pracy
-liczba godzin
Liczba
studenta
Zajęcia z udziałem
BUNA
punktów
nauczyciela
(czas pracy własnej
ECTS
studenta)
1,5
12
26
38

Nazwa modułu/przedmiotu:
Typ modułu/ przedmiotu:
Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:
Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury

12

Przygotowanie BUNY

4

Przygotowanie do zaliczenia

10

Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem
12
26
38
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną, praca z tekstem, dyskusja.

1,5

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wiedza w zakresie biologii na poziomie szkoły średniej. Podstawowa wiedza na temat występowania
drobnoustrojów w przyrodzie i ich roli jako czynników wywołujących choroby człowieka.
Cele przedmiotu
Przekazanie wiedzy z zakresu mikrobiologii i parazytologii na temat znaczenia drobnoustrojów w patologii
człowieka.
Zapoznanie studentów z mechanizmami chorobotwórczego działania drobnoustrojów na organizm człowieka,
laboratoryjnej diagnostyki chorób infekcyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na pobieranie,
przechowywania i transport materiałów do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych.
Zapoznanie z zasadami diagnostyki, zwalczania i zapobieganie zakażeniom
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
kolokwium

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Kolokwium

W

A.W19. omawia epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami
oraz zakażeń grzybami i pasożytami;

Kolokwium

W

A.W20. omawia zasady postępowania przeciwepidemicznego;

Kolokwium

W

A.W21.
omawia
genetyczne
mechanizmy
nabywania
lekooporności przez drobnoustroje i komórki nowotworowe;
A.W22. omawia inwazyjne formy lub stadia rozwojowe
wybranych pasożytniczych grzybów, pierwotniaków, helmintów
i stawonogów;
A.W23. omawia zasady funkcjonowania układu pasożyt –
żywiciel i podstawowe objawy chorobowe wywoływane przez
pasożyty;
A.W24. przedstawia objawy zakażeń jatrogennych, drogi ich
rozprzestrzeniania się i patogeny wywołujące zmiany w
poszczególnych narządach;
A.W25. omawia zasady dezynfekcji, sterylizacji i postępowania
antyseptycznego;
A.W26. omawia podstawy diagnostyki mikrobiologicznej i
parazytologicznej;
A.W27. omawia podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania
układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy
odporności humoralnej i komórkowej;
A.U7. rozpoznaje zarażenia wirusami i bakteriami oraz zakażenia
grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu
ich występowania;
A.U14. stosuje właściwe do sytuacji postępowanie
epidemiologiczne;
K05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje
samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Kolokwium

W

Kolokwium

W

Kolokwium

W

Kolokwium

W

Kolokwium

W

Kolokwium

W

kolokwium

W

dyskusja

W

dyskusja

W

esej refleksyjny

W

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
A.W17. omawia podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i
parazytologii;
A.W18. charakteryzuje budowę materiału genetycznego;

W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje
iwszelkie inne prace śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Drobnoustroje jako czynniki etiologiczne chorób człowieka – oddziaływanie posożyt - żywiciel.
2. Bakterie jako czynniki etiologiczne zakażeń – ogólna charakterystyka, chorobotwórczość, epidemiologia,
diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zakażeń.
3. Wirusy jako czynniki etiologiczne zakażeń - ogólna charakterystyka, chorobotwórczość, epidemiologia,
diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zakażeń
4. Grzyby jako czynniki etiologiczne zakażeń - ogólna charakterystyka, chorobotwórczość, epidemiologia,
diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zakażeń.
5. Pierwotniaki jako czynniki etiologiczne zarażeń - ogólna charakterystyka, chorobotwórczość,
epidemiologia, diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zarażeń.
6. Robaki jako czynniki etiologiczne zarażeń - ogólna charakterystyka, chorobotwórczość, epidemiologia,
diagnostyka, zapobieganie i zwalczanie zarażeń.
7. Materiały do diagnostyki chorób infekcyjnych – zasady pobierania, przechowywania i przesyłania
do laboratorium.

8.
9.

Antybiotyki i chemioterapeutyki w leczeniu zakażeń i zarażeń u człowieka.
Drobnoustroje wywołujące zakażenia szpitalne – rodzaje zakażeń, drogi przenoszenia, zapobieganie
i zwalczanie.

BUNA:
Przygotowanie szerokich pisemnych opracowań na wybrane tematy z zakresu tematycznego przedmiotu.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
1. Gołąb J. (red.). Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
2. Heczko P.B. (red.). Mikrobiologia. Podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
3. Morozińska-Gogol. Parazytologia medyczna. Kompendium. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
2016.
4. Dziubek Z. (red.) Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Buczek A. Atlas pasożytów człowieka. Wydawnictwo koliber, Lublin 2005.
2. Dąbrowska-Szponar M., Garbacz K., Piechowicz L. Praktyczny atlas mikrobiologii, dla studentów kierunków
medycznych. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2011.
3. Deryło A. (red.) Parazytologia i akaroentomologia medyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002.
4. Heczko P.B., Wróblewska M, Pietrzyk A. (red.). Mikrobiologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2014.
5. Irving W., Boswell T., Ala’Aldeen D. Mikrobiologia medyczna, krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012.
6. Pojmańska T. (red.) Leksykon parazytologiczny. Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Warszawa 2016.
7. Szewczyk E.M. (red.). Diagnostyka bakteriologiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
8. Zaremba M., Borowski J. Mikrobiologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
Zaliczenie z oceną
B. Sposoby weryfikacji i oceny efektów
Wykład:
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 zaliczenie BUNY,
 pozytywna ocena z kolokwium, co najmniej ocena dostateczna (3.0).
Pisemne kolokwium – test, pytania zamknięte i/lub otwarte (60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania
pozytywnej oceny)
Przygotowanie pisemnego opracowania
BUNA -samokształcenie, kryteria oceniania zgodnie z tabelą
Kryteria oceny:

Ocena: zal/nzal

Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy

Ocena końcowa z przedmiotu: ocena z kolokwium
Ocena końcowa z przedmiotu według zasady:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania
na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku
oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony
z konieczności uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Program przygotowała:
Akceptacja:
dr M. Bronk
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Biofizyka i biochemia z elementami chemii

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki
realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:

prof. nadzw. dr hab. S. Angielski

Osoba(y) prowadząca(e):

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

wykład: prof. dr hab. S. Angielski
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

Nazwa modułu/przedmiotu:

BIOFIZYKA i BIOCHEMIA Z
ELEMENTAMI CHEMII

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania
zawodowego:

nauki podstawowy X
nauki behawioralne i społeczny □
nauki kliniczny □
praktyki zawodowe □

Język wykładowy:

polski

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)

Semestr studiów: 1X

Forma nakładu pracy studenta
-liczba godzin
UNA
BUNA
(kontaktowe)
(czas pracy
własnej studenta)
12
25
10

Przygotowanie BUNY

5

Przygotowanie do zaliczenia

10

3□

4□

Liczba punktów
ECTS: 1,5

fakultatywny □

Czytanie wskazanej literatury

2□

5□

6□

Kod modułu

do wyboru

Sumaryczne
obciążenie
pracy studenta

Liczba
punktów ECTS

37

1,5

37

1,5

Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

12

25

Metody dydaktyczne
podające (wykład, pogadanka), programowe (przy użyciu narzędzi audiowizualnych)
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Studenci zobowiązani są do opanowania wiedzy w zakresie sprecyzowanym w podpunktach tematyki zajęć.
Wymagane jest zapoznanie się z zalecaną literaturą.

Cele przedmiotu
Poznanie podstawowych wiadomości z zakresu biochemii i biofizyki i nabranie umiejętności posługiwania się
terminologią biochemiczna w wykonywaniu czynności zawodowych.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się
A.W28. charakteryzuje naturalne i sztuczne źródła promieniowania kolokwium pisemne

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Forma realizacji
zajęć dydaktycznych
* wpisz symbol
W

jonizującego oraz jego oddziaływanie z materią;
A.W29. omawia prawa fizyki wpływające na przepływ cieczy, a także kolokwium pisemne
czynniki oddziałujące na opór naczyniowy przepływu krwi;

W

A.W30. omawia budowę organizmu pod względem biochemicznym i kolokwium pisemne
podstawowe przemiany w nim zachodzące w stanie zdrowia i choroby;

W

A.W31. omawia budowę i mechanizmy syntezy oraz funkcje białek, kolokwium pisemne
lipidów i polisacharydów oraz interakcje makrocząsteczek w strukturach
komórkowych i pozakomórkowych;

W

A.W32. omawia równowagę kwasowo-zasadową oraz mechanizm kolokwium pisemne
działania buforów i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej;

W

A.W33. omawia podstawowe szlaki kataboliczne i anaboliczne oraz kolokwium pisemne
sposoby ich regulacji;

W

A.U8. wykorzystuje znajomość praw fizyki do określenia wpływu na realizacja zleconego
organizm czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, zadania
przyspieszenie, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie
jonizujące;

W

realizacja zleconego
zadania
A.U10. oblicza stężenia molowe i procentowe związków oraz stężenia realizacja zleconego
substancji w roztworach izoosmotycznych jedno- i wieloskładnikowych; zadania

W

A.U11. przewidywać kierunek procesów biochemicznych w zależności realizacja zleconego
zadania
od stanu energetycznego komórek;

W

K05. dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
esej refleksyjny
deficytów i potrzeb edukacyjnych.

W

A.U9. stosuje zasady ochrony radiologicznej;

W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; C-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Biofizyczne podstawy funkcjonowania organizmu ludzkiego
- metabolizm węglowodanów w komórkach człowieka,
- patobiochemia przemian cukrów, cukrzyca
- metabolizm lipidów, patochemia przemian lipidów, hiperlipidemie, miażdżyca
- metabolizm aminokwasów i białek, patobiochemia przemian, fenyloketonuria i inne choroby będące
konsekwencją zaburzeń przemian aminokwasów i białek
- biosynteza i katabolizm nukleotydów purynowych i pirydyminowych,
- patobiochemia przemian, dna moczanowa i inne choroby będące konsekwencją zaburzeń przemian
nukleotydów
- łączność przemian metabolicznych i ich regulacja, hormony i ich rola w regulacji metabolizmu
2. Biochemiczne podstawy integralności organizmu ludzkiego
- składniki budujące ciało człowieka
- źródła energii przepływ w przyrodzie
- wartość energetyczna pokarmów

- biochemiczne układy oksydoredukcyjne
- bioenergetyka
3. Budowa i funkcje makromolekuł występujących w organizmie ludzkim
- węglowodany - budowa i właściwości chemiczne cukrów, znaczenie biologiczne
- lipidy - budowa i właściwości chemiczne, znaczenie biologiczne
- aminokwasy, peptydy, białka - budowa i właściwości chemiczne, znaczenie biologiczne
- enzymy- budowa chemiczna, klasyfikacja, znaczenie biologiczne, regulacja aktywności
- kwasy nukleinowe – budowa, znaczenie biologiczne,
- pojęcia – gen, replikacja, transkrypcja, translacja
4. Badania laboratoryjne jako metoda oceny przemian biochemicznych w ustroju człowieka.
- znaczenie w diagnostyce i leczeniu chorób
5. Swoistość narządowa przemian – wątroba, nerka, mięśnie, tkanka tłuszczowa.
6. Patobiochemia układu krwiotwórczego i procesów krzepnięcia.
BUNA:
1. Praktyczne wykorzystanie „inhibitoroterapii” oraz „witaminoterapii” jako nowego kierunku leczenia
chorób inwazyjnych.
2. Rola LDL oraz HDL; choroby układu krążenia.
3. Pojęcie naruszania gospodarki cukrowej w organizmie. Cukrzyca.
4. Budowa organizmów oraz ich przemiany za pomocą praw fizyki.
5. Biofizyka w procesach fizjologicznych i patologicznych
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
1. Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczak M.H.: Biochemia kliniczna, wyd. Perseusz, Sopot 1997
2. Pasternak K.: Biochemia, wyd. Czelej, Lublin 2005
3. Jaroszyk F.: Biofizyka, PZWL, Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca:
Stryer L.: Biochemia, PWN, Warszawa 2003.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
- Zaliczenie z oceną
Sposoby weryfikacji i oceny efektów
Wykład:
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 zaliczenie BUNY,
 uzyskanie z kolokwium pozytywnej oceny, co najmniej dostatecznej (3.0).
Kolokwium, pisemne zaliczenie – test, pytania zamknięte i/lub otwarte (60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje
do uzyskania pozytywnej oceny)
Przygotowanie pisemnego opracowania
BUNA -samokształcenie, kryteria oceniania zgodnie z tabelą
Kryteria oceny:

Ocena: zal/nzal

Zgodność treści pracy z przedmiotem
kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy,
język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy

Ocena końcowa z przedmiotu: ocena z kolokwium
Ocena końcowa z przedmiotu według zasady:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)

3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania
na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku
oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Program przygotował:
Akceptacja:
prof. dr hab. S. Angielski
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Farmakologia z toksykologią

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki
realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:

Mgr K. Wojtacki

Osoba(y) prowadząca(e):

wykład: mgr K. Wojtacki
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I □ II X III □

Nazwa modułu/przedmiotu:

FARMAKOLOGIA
Z TOKSYKOLOGIĄ

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania
zawodowego:

nauki podstawowe X
nauki behawioralne i społeczny □
nauki kliniczny □
praktyki zawodowe □

Język wykładowy:

polski

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy zaliczeniowej
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Semestr studiów: 1□

3□

4□ 5□ 6□

Liczba punktów ECTS: 2

fakultatywny □

35

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Zajęcia z udziałem
BUNA
nauczyciela
(czas pracy
własnej studenta)
15
35
10
10
15

15

2X

Sumaryczne
obciążenie
pracy studenta

Liczba punktów
ECTS

50

2

50

2

Metody dydaktyczne
Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych, dyskusja, samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza
piśmiennictwa
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
podstawy anatomii, fizjologii
Cele przedmiotu
Podstawowym celem nauczania farmakologii jest poznanie działania leków: efektów korzystnych, działań
niepożądanych i interakcji leków oraz ich toksyczności.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

A.W34. omawia podstawowe zasady farmakoterapii;

Test MCQ

W

A.W35. omawia pochodzenie, rodzaje i drogi podawania leków,
mechanizm i efekty ich działania oraz procesy, jakim podlegają leki w
organizmie, a także ich interakcje;

Test MCQ

W

A.W36. omawia problematykę z zakresu farmakokinetyki i
farmakodynamiki wybranych leków stosowanych w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego;

Test MCQ

W

A.W37. omawia poszczególne grupy środków leczniczych, główne
mechanizmy ich działania w organizmie i działania niepożądane;

Test MCQ

W

A.W38. omawia wpływ leczenia farmakologicznego na fizjologiczne
i biochemiczne procesy zachodzące w poszczególnych narządach;

Test MCQ

W

A.W39. przedstawia rodzaje leków, które mogą być samodzielnie
podawane przez ratownika medycznego, i ich szczegółową
charakterystykę farmakologiczną;

Test MCQ

W

A.W40. omawia podstawy farmakoterapii u kobiet w ciąży i osób
starszych w stanie zagrożenia życia;

Test MCQ

W

A.W41. omawia różnice w farmakoterapii osób dorosłych i dzieci w
zakresie dotyczącym działań ratownika medycznego;

Test MCQ

W

A.W42. omawia wpływ procesów chorobowych na metabolizm i
eliminację leków;

Test MCQ

W

A.W43. omawia problematykę z zakresu toksykologii, działań
niepożądanych leków, zatruć lekami – w podstawowym zakresie;

Test MCQ

W

A.W44. przedstawia objawy najczęściej występujących ostrych
zatruć, w tym alkoholami, narkotykami i innymi substancjami
psychoaktywnymi, metalami ciężkimi oraz wybranymi grupami
leków;

Test MCQ

W

A.W45. omawia podstawowe zasady postępowania diagnostycznego
w zatruciach;

Test MCQ

W

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

A.U15. dobiera leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania
zjawisk patologicznych w organizmie i poszczególnych narządach

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

A.U16. posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami
danych o produktach leczniczych

Realizacja zleconego
zadania

W

K05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Esej refleksyjny

W

A.U13. wykonuje podstawowe obliczenia farmakokinetyczne

W
W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Informacje ogólne. Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki.
2. Farmakoterapia stanów nagłych w praktyce ratownika medycznego.
3. Leki podawane w nagłym zatrzymaniu krążenia.
4. Niesteroidowe leki przeciwzapalne i leki stosowane w terapii bólu, drabina analgetyczna.
5. Leki p/alergiczne, postępowanie farmakologiczne we wstrząsie anafilaktycznym.
6. Leki regulujące ciśnienie tętnicze krwi.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Leki choroby wieńcowej, antyarytmiczne i stosowane w niewydolności krążenia.
Leki stosowane w nagłych stanach układu krążenia.
Leki stosowane w terapii astmy.
Wskazania do antybiotykoterapii w ratownictwie.
Środki odkażające i antyseptyczne.
Leki psychotropowe.
Odrębności farmakoterapii w ciąży.
Odrębności farmakologii wieku rozwojowego i starczego.
Ostre zatrucia, postępowanie przedszpitalne, w SOR, leczenie specjalistyczne.

BUNA:
Powikłania polekowe: wstrząs anafilaktyczny, polekowe zaburzenia psychiczne i neurologiczne, powikłania
hematologiczne, reakcje skórne, uszkodzenie przewodu pokarmowego (krwotoki).
Zatrucia –klasy toksyczności związków, czynniki warunkujące toksyczność, drogi wprowadzania i wydalania
trucizn, mechanizmy działania toksycznego, metabolizm trucizn.
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
1. Grażyna Rajtar-Cynke - Farmakologia - Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
2. Mitręga K.A., Krzemiński T.F., Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych, Elsevier Urban &
Partner, 2017.
3. Andres J., Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20.04.2016 w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności
ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem
lekarza.
Literatura uzupełniająca:
1. Katzung Bertram G: Farmakologia ogólna i kliniczna Tom 1 i 2, , wyd. Czelej, 2012.
2. Lullmann H.: Ilustrowane kompendium farmakologii, wyd. Czelej, 2008.
3. Mutschler: Farmakologia i toksykologia: MedPharm, wyd. III, 2013.
4. Korbut R: Farmakologia, Wydawnictwo PZWL, 2012.
Podlewscy: Leki współczesnej terapii, 2012.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Egzamin
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 pozytywne zaliczenie BUNY.
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi

Dostateczna

Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Niedostateczna
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wykładów i innych form zajęć oraz zaliczenia BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią
(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów,
minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 40% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 60% to średnia ważona ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania
na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku
oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
mgr K. Wojtacki

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Informatyka i biostatystyka

Kierunek:
Profil kształcenia:
Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

MODUŁ/ SYLABUS
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
RATOWNICTWO MEDYCZNE
praktyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu

Poziom studiów:

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl
prof. nadzw. dr hab. T. Plata – Przechlewski
dr J. Sala
wykład: prof. nadzw. dr hab. T. Plata – Przechlewski
seminaria:
ćwiczenia: dr J. Sala
zajęcia praktyczne:
I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

Nazwa modułu/przedmiotu:

INFORMATYKA
I BIOSTATYSTYKA

Typ modułu/ przedmiotu:
Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

obowiązkowy X
nauki podstawowe X
nauki behawioralne i społeczny □
nauki kliniczny □
praktyki zawodowe □
polski
Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Zajęcia z udziałem
BUNA
nauczyciela
(czas pracy
własnej studenta)

Kontakt (tel./email):
Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy zaliczeniowej
Przygotowanie do zaliczenia
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Semestr studiów: 1X

2□

3□

4□

Liczba punktów
ECTS: 1
fakultatywny □
do wyboru □

5□

6□

Kod modułu

Sumaryczne
obciążenie
pracy studenta

Liczba punktów
ECTS

12

13
3
4
6

25

1

12

13

25

1

Metody dydaktyczne
wykład z użyciem środków audiowizualnych, metoda projektu, metoda laboratoryjna, praca przy stanowisku
komputerowym.
Wymagania wstępne: podstawowa wiedza oraz umiejętności z zakresu obsługi pakietu MS Office, umiejętności
obsługi komputera nabyte na wcześniejszych etapach kształcenia
Cele przedmiotu
 Zapoznanie studentów ze współczesnymi technologiami informacyjnymi przydatnymi w wykonywaniu
zawodu ratownika medycznego.
 Poszerzenie i udoskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z sieci komputerowych
i medycznych baz danych.
 Nabycie umiejętności wykonywania zawodu ratownika medycznego z wykorzystaniem oprogramowania z MS
Office i programów wykorzystywanych w medycynie a szczególnie w ratownictwie medycznym.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

A.W50. omawia zasady ergonomii i higieny pracy z komputerem;
Kolokwium
C/BUNA
A.W51. omawia podstawowe narzędzia informatyczne i metody
biostatyczne wykorzystywane w medycynie, w tym medyczne bazy
Kolokwium
C/BUNA
danych i arkusze kalkulacyjne;
A.W52. omawia podstawowe metody analizy statystycznej
Kolokwium
C/BUNA
wykorzystywane w badaniach populacyjnych i diagnostycznych;
A.W53. omawia możliwości współczesnej telemedycyny jako
Kolokwium
C/BUNA
narzędzia wspomagania pracy ratownika medycznego;
A.U19. dobiera odpowiedni test statystyczny, przeprowadza
Realizacja zleconego
C/BUNA
podstawowe analizy statystyczne i posługuje się odpowiednimi
zadania
metodami przedstawiania wyników.
K05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
kolokwium /Esej
C/BUNA
refleksyjny
deficytów i potrzeb edukacyjnych.
*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
MS Word
1. Zasady obsługi interfejsu dialogowego w pakiecie MS Office.
2. Zasady tworzenia tekstów – czcionki i ich atrybuty.
3. Edytowanie i formatowanie tekstu.
4. Nagłówki i stopki, listy wypunktowane i numerowane.
5. Tabele, obramowanie i cieniowanie,
6. Dołączanie grafiki do tekstu.
7. Sprawdzanie pisowni i gramatyki.
MS Excel
8. Konstrukcja i zastosowania arkusza, zasady poruszania się po tabeli.
9. Działania arytmetyczne, formuły definiowane przez użytkownika.
10. Formatowanie komórek i obszarów
11. Adresy względne i bezwzględne i ich zastosowanie
12. Standardowe funkcje arkusza (matematyczne, statystyczne, finansowe).
13. Funkcja warunkowa „jeżeli”.
14. Grafika prezentacyjna. Różne typy wykresów.
MS Power Point
15. Zasady przygotowania prezentacji
16. Struktura prezentacji, jednolitość formy
17. Przygotowanie slajdów. Dołączenie grafiki.
18. Ustawienie animacji i opcji wyświetlania pokazu.
MS Internet Explorer
19. Podstawy obsługi przeglądarki.
20. Wyszukiwanie informacji. Katalogi tematyczne.
21. Internet narzędziem przekazywania informacji.
22. Pobieranie plików.
23. Poczta elektroniczna.
BUNA
 Społeczeństwo informacyjne, zmiany wywołane zastosowaniem technologii informacyjnych, generacje
społeczne
 Informatyka jako nauka zajmująca się przetwarzaniem informacji (informacja, dane przetwarzania
informacji, informatyka);

 Struktura funkcjonalna systemu komputerowego (jednostka centralna, urządzenia wejścia-wyjścia,
pamięci zewnętrzne, zasady działania). Konfiguracja komputera.
 Oprogramowanie komputerów, klasyfikacja (definicja oprogramowania, rodzaje oprogramowania)
 Charakterystyka oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwiązywanie problemów
ekonomicznych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, pakiety grafiki prezentacyjne,
pakiety zintegrowane, przeglądarki internetowych stron WWW).
 Charakterystyka oprogramowania systemowego (systemy operacyjne, oprogramowanie sieciowe i
wielodostępne, nakładki konwersacyjne i środowiska pracy, testy systemowe i antywirusowe, translatory
języków programowania)
 Struktura i charakterystyka oprogramowania użytkowego
 Oprogramowania współpracujące z Narodowym Funduszem Zdrowia
 Sieci rozległe - Internet, usługi sieciowe, narzędzia do eksploracji informacji zawartych w sieciach,
możliwości wykorzystania Internetu w działalności organizacji gospodarczych
 Wykorzystanie Internetu w zawodzie ratownika medycznego.
 Technologia informacyjna a technologia informatyczna.
 Systemy informacyjne w ochronie zdrowia. Informatyka medyczna.
 Telemedycyna i najnowsze Systemy Telemedyczne w Polsce i na świecie.
 Samodzielne rozwiązywanie zadanych problemów obliczeniowych w oparciu o zdobyte wiadomości.
 Formatowanie długiego dokumentu tekstowego w oparciu o style.
 Tworzenie prezentacji w programie MS PowerPoint na temat wybranych problemów Ratownictwa
Medycznego.
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
MS WORD
1. Ron Mansfield „WORD 7”wyd. Help
2. Witold Hrycyk „WORD 7.0”wyd. Croma
MS EXCEL
1. Thomas Chester „EXCEL 7”wyd. Help
2. Tomasz Kondzia, Stanisław Klik „EXCEL 7.0”wyd. PLJ
MS POWER POINT
Rebecca B. Altman „POWER POINT”wyd. Helion
INTERNET Krzysztof Pikoń „ABC INTERNETU” wyd. Helion
Literatura uzupełniająca:
1. Katherine Murray. Microsoft Word 2010 PL. Praktyczne podejście. Helion 2010/09. 2011/05.
2. Tadeusiewicz R. Informatyka medyczna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 201.1
3. Ryszard Tadeusiewicz. Ćwiczenia z informatyki dla studentów medycyny. WUJ, Kraków 2002.
4. Podstawy informatyki z elementami telemedycyny : ćwiczenia dla studentów medycyny , pod red. Joanny
Martyniak , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
5. Zajdel R., Kęcki E., Szczepaniak P., Kompendium informatyki medycznej, Wydawnictwo Alfa-Medica Press,
2003.
6. Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, ECDL na skróty, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną
B. Sposoby weryfikacji i oceny efektów
Zaliczenie kolokwium praktyczne (ocena)
Przygotowanie prac zaliczeniowych w wybranych formach sprawdzających - BUNA
Kryteria oceny ćwiczeń/konwersatoriów
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi i przedstawianymi w trakcie ćwiczeń,)
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność,
 umiejętność pracy z MS Word, MS Excel, MS Power Point
 uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich form sprawdzających
Kolokwium praktyczne -udział (% - pkt.):
uzyskanie co najmniej 60% prawidłowo wykonanej części praktycznej (kolokwium) z każdej formy realizacji
zleconego zadania w zakresie: MS Word, MS Excel, MS Power Point kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny.
MS Word - 30 punktów

MS Excel - 50 punktów
MS Power Point - 20 punktów
(z użyciem pakietu MS Office i Internetu)
Razem: 100 punktów
Kryteria oceny praktycznego kolokwium
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
form
sprawdzających

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej stanowi:
 brak 100% obecności na zajęciach,
 naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami
innymi, niezwiązanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do
przerwania zajęć),
 chociażby jedna ocena niedostateczna (2.0) z realizacji zleconego zadania (kolokwium
praktycznego).
Ocena końcowa z przedmiotu: ocena z kolokwium praktycznego
Ocena końcowa według zasady:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania
na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku
oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
prof. nadzw. dr hab. T. Plata – Przechlewski
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
dr J. Sala

Patofizjologia

Kierunek:
Profil kształcenia:
Nazwa jednostki
realizującej
moduł/przedmiot:
Kontakt (tel./email):
Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE
praktyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
tel. 55 279 17 68
dr M. Czaja

Poziom studiów:

wykład: dr M. Czaja
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:
I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □
PATOFIZJOLOGIA

Nazwa
modułu/przedmiotu:
Typ modułu/ przedmiotu:
Rodzaj modułu/
przedmiotu odnoszący się
do przygotowania
zawodowego:
Język wykładowy:

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Semestr studiów:
1□ 2 X 3□ 4□ 5□ 6□
Liczba punktów ECTS: 2

obowiązkowy X
fakultatywny □
nauki podstawowe X
nauki behawioralne i społeczny □
nauki kliniczny □
praktyki zawodowe □
polski
Forma nakładu pracy studenta -liczba
godzin
Zajęcia z udziałem
BUNA
Formy realizacji zajęć
nauczyciela
(czas pracy
własnej studenta)
Wykłady (W)
24
26
Czytanie wskazanej literatury
16
Przygotowanie pracy
4
zaliczeniowej
Przygotowanie do egzaminu
6
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem
24
26

Kod modułu

Sumaryczne
obciążenie
pracy studenta

Liczba punktów
ECTS

50

2

50

2

Metody dydaktyczne
Wykład; wykład problemowy; wykład konwersatoryjny; wykład z prezentacją multimedialną
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Podstawowe wiadomości z zakresu biochemii, anatomii i fizjologii człowieka
Cele przedmiotu
C1. Wyjaśnienie podstawowych mechanizmów powstawania zaburzeń czynnościowych organizmu
prowadzących do powstania choroby.
C2. Omówienie etiologii i patogenezy zaburzeń czynności organizmu człowieka.
C3. Omówienie zaburzeń procesów adaptacyjnych oraz bardziej szczegółowo zaburzenia czynności
poszczególnych układów narządów.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych

zamierzonych efektów
uczenia się

* wpisz symbol

A.W46. omawia patofizjologię narządów i układów organizmu;
Test MCQ
W
A.W47. omawia szczegółowe zasady rozpoznawania i leczenia
Test MCQ
W
wstrząsu oraz jego rodzaje;
A.W48. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej
Test MCQ
W
dotyczące zmian wstecznych, zmian postępowych i zapaleń;
A.W49. omawia wybrane zagadnienia z zakresu patologii
narządowej układu nerwowego, pokarmowego i moczowoTest MCQ
W
płciowego;
A.U17. wiąże zmiany patologiczne stwierdzane w badaniu
Realizacja zleconego
W/BUNA
przedmiotowym ze zmianami zachodzącymi na poziomie
zadania, Projekt
komórkowym;
A.U18. rozpoznaje zaburzenia oddychania, krążenia oraz czynności Realizacja zleconego
W/BUNA
zadania, Projekt
innych układów organizmu i narządów;
Esej refleksyjny,
W/BUNA
K05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje
Projekt
samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.
*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; C-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny,
problemowy); egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania
/SSQ/; test wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania
odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin
Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje
iwszelkie inne prace śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
• Wprowadzenie i charakterystyka przedmiotu - wyjaśnienie określenia patologia oraz problemów, którymi
zajmuje się ta dziedzina wiedzy.
• Wyjaśnienie podstawowych pojęć (organizm, kanały przepływu, homeostaza, adaptacja). Organizm jako
układ złożony, uporządkowany (pojęcie entropii), otwarty.
• Ogólny pogląd na zdrowie i chorobę - koncepcje zdrowia (koncepcja zdrowia wg Hipokratesa), dynamika
zdrowia i choroby.
• Czynniki chorobotwórcze - etiologia (przyczyna) choroby. Czynniki chorobotwórcze wewnętrzne (zaburzenia
genetyczne i rozwojowe, starzenie się organizmu) i zewnętrzne (fizyczne, chemiczne i biologiczne).
• Patogeneza (wywód) choroby - pojęcie choroby (jednostka chorobowa i charakterystyka choroby). Procesy
patologiczne inicjowane przez czynniki chorobotwórcze (zmiany morfologiczne, zmiany nowotworowe,
zmiany zapalne oraz zaburzenia krążenia).
• Pojęcia: objawy i symptomy, badanie podmiotowe i przedmiotowe. Najczęstsze objawy i symptomy przedmiotowe układowe (zmęczenie, gorączka, hipertermia niegorączkowa), umiejscowione (ból - receptory,
ośrodki i przewodzenie czucia bólu, bóle głowy, ból kręgosłupa i stawów, ból klatki piersiowej, ból brzucha)
i psychologiczno-neurologiczno-zmysłowe.
BUNA:
Opracowanie zadania problemowego z zakresu patologii.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Maciejewski R., Torres K. Red.: Anatomia czynnościowa. Podręcznik dla studentów Pielęgniarstwa,
Fizjoterapii, Ratownictwa Medycznego, Analityki Medycznej i Dietetyki. Wydawnictwo Czelej 2007.
2. Michajlik A., Ramotowski W. Red.: Anatomia i fizjologia człowieka. Wydanie 5; Wydawnictwo PZWL 2009.
3. Woźniak W. Red.: Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów. Wydanie 2; Wydawnictwo Urban i Partner
2003.
B. Literatura uzupełniająca
1. Gołąb B.K.: Podstawy anatomii człowieka. PZWL, W-wa 2005
2. Bruska M., Ciszek B., Kowiański P., Woźniak W. Red.: Anatomia. Podręcznik dla studentów. Tomy I-III.
Wydawnictwo Elsevier Urban&Partner 2010.

3. Narkiewicz O., Moryś J. Red.: Anatomia człowieka. Tomy I-IV. O Wydawnictwo PZWL 2010.
4. Yokochi Y. Fotograficzny atlas anatomii człowieka. Wydawnictwo PZWL 2006.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
Wykład: Zaliczenie z oceną
B. Sposoby weryfikacji i oceny efektów
Wykład:
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 zaliczenie BUNY,
 zaliczenie kolokwium na pozytywną ocenę, co najmniej dostateczną (3.0).
Kolokwium
 pisemne: ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią
(każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów,
minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub ustne ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi

Dostateczna

Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Niedostateczna
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Ocena końcowa z przedmiotu: ocena z kolokwium
Ocena końcowa z przedmiotu według zasady:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej
zwolnieniem lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału
będącego przedmiotem zajęć w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania
na wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku
oceny co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony
z konieczności uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
dr M. Czaja
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II III

Semestr studiów:
1X 2 3 4 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

SOCJOLOGIA
MEDYCYNY

Liczba punktów
ECTS: 1,5

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowy □
nauki behawioralne i społeczny X
nauki kliniczny □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do BUNY
Przygotowanie do zaliczenia
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

12

25

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
12
25
12
5
8

Formy realizacji zajęć

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

37

1,5

37

1,5

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład problemowy.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Brak.
Cele przedmiotu
C1. Pogłębienie wiedzy teoretycznej, poznanie, utrwalenie i przyswojenie praktycznych umiejętności w zakresie zdrowia
publicznego, zasad kontraktowania świadczeń medycznych, systemu ubezpieczeń zdrowotnych i orzecznictwa
medycznego.
C2. Zapoznanie studentów z problemami zdrowia publicznego w Polsce i na świecie
C3. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania organów służby zdrowia
C4. Przedstawienie kierunków polityki zdrowotnej w Polsce

C5. Przedstawienie głównych problemów zdrowotnych oraz sposobów ich rozwiązywania.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
B.W1. omawia wybrane teorie i metody modelowania rzeczywistości z
perspektywy socjologii mające zastosowanie w ratownictwie medycznym;
B.W2. omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem podmiotów
systemu ochrony zdrowia oraz z problemami ewaluacji i kontroli w
ochronie zdrowia;
B.W3. charakteryzuje społeczny wymiar zdrowia i choroby, wpływ
środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) oraz różnic
społeczno-kulturowych na stan zdrowia;
B.U1. wdraża właściwe
epidemiologicznego;

do

sytuacji

procedury

postępowania

K05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Test MCQ

W

Test MCQ

W

Test MCQ

W

Test MCQ/
odpowiedź ustna

W

esej
refleksyjny/odpowiedź
ustna

W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Społeczeństwo jako obiekt zainteresowania socjologii. Socjologia wśród innych nauk społecznych.
2. Społeczny wymiar zdrowia i choroby.
3. Wykorzystanie wiedzy socjologicznej w pracy ratownika medycznego.
4. Kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby.
5. Ciało i medycyna. Ciało w kulturze konsumpcyjnej.
6. Pozycje i role społeczne na przykładzie ról zawodowych w medycynie.
7. Sieci relacji społecznych a zdrowie.
8. Choroba jako zjawisko społeczne.
9. Styl życia a położenie społeczne jednostki.
10. Znaczenie komunikacji niewerbalnej ratownik medyczny-pacjent.
BUNA:
1. Nierówności i zróżnicowanie społeczne a stan zdrowia.
2. Zjawisko medykalizacji.
3. Różnice płci – różnice społeczne.
4. Jakość życia osób chorujących przewlekle.
5. Przeszkody w komunikacji z pacjentem.
6. Dylematy wielokulturowośCI i poprawności politycznej.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2007.
2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
3. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 2002.
2. Ostrowska A. (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy, Wydawnictwo Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2009.

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie z oceną
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 pozytywne zaliczenie BUNY,
 pozytywne zaliczenie kolokwium, co najmniej ocena dostateczna (3.0).
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

KOLOKWIUM KOŃCOWE Z PRZEDMIOTU
 Kolokwium ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi

Dostateczna
Niedostateczna

Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II III

Semestr studiów:
1 2X 3 4 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

PSYCHOLOGIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowy □
nauki behawioralne i społeczny X
nauki kliniczny □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do zaliczenia treści BUNA
Przygotowanie do zaliczenia wykładów
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 2,5
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
12
12
4
4
4

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

24

1

15

23
16
7

38

1,5

27

35

62

2,5

Metody dydaktyczne
Wykład: wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, metoda problemowa, studium przypadku, praca z
tekstem, analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta (samokształcenie).
Ćwiczenia: instruktaż, pokaz, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja dydaktyczna.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: brak.
B. Wymagania wstępne: umiejętność dostrzegania zjawisk społecznych, uwrażliwienie na zachodzące procesy społeczne.
Cele przedmiotu

C1. Celem zajęć jest przekazanie studentowi wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki
w sytuacjach trudnych (kryzysowych, traumatycznych).
C2. Przedstawienie wiadomości dotyczących powstawania i przebiegu stresu. Przekazanie informacji związanych z
radzeniem sobie ze stresem. Ukazanie roli wsparcia psychologicznego.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

B.W4. omawia rolę stresu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i
autodestrukcyjnych;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W5. omawia formy przemocy, modele wyjaśniające przemoc w rodzinie
i w wybranych instytucjach oraz społeczne uwarunkowania różnych form
przemocy;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W

B.W6. omawia postawy społeczne wobec znaczenia zdrowia, choroby,
niepełnosprawności i starości, konsekwencje społeczne choroby i
niepełnosprawności oraz bariery społeczno-kulturowe, a także koncepcję
jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W

B.W7. omawia znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie
komunikowania się z pacjentami oraz pojęcie zaufania w interakcji z
pacjentem;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W

B.W8. przedstawia psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i choroby
przewlekłej;

W/BUNA

B.W12. omawia rolę stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz
mechanizmy radzenia sobie ze stresem;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna
Test MCQ lub
odpowiedź ustna
Test MCQ lub
odpowiedź ustna
Test MCQ lub
odpowiedź ustna
Test MCQ lub
odpowiedź ustna

B.W13. omawia zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych
zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W

B.W19. omawia zasady komunikacji w sytuacjach typowych dla
wykonywania zawodu ratownika medycznego;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W

B.W20. definiuje i omawia pojęcia emocji, motywacji i osobowości,
zaburzenia osobowości, istotę i strukturę zjawisk zachodzących w procesie
przekazywania i wymiany informacji oraz modele i style komunikacji
interpersonalnej;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W

B.W21. omawia zagadnienia dotyczące zespołu stresu pourazowego,
reakcji fizjologicznych i emocjonalnych, poznawczych oraz
interpersonalnych, a także mechanizmy funkcjonowania człowieka w
sytuacjach trudnych;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W22. przedstawia techniki redukowania lęku i sposoby relaksacji oraz
mechanizmy powstawania i objawy zespołu wypalenia zawodowego, a
także metody zapobiegania powstaniu tego zespołu;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W35. omawia problematykę postępowania w sytuacjach interwencji
kryzysowych oraz zasady i metody radzenia sobie ze stresem przy
wykonywaniu zawodu ratownika medycznego;

Test MCQ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.U2. rozpoznaje sytuacje, które wymagają konsultacji z przedstawicielem
innego zawodu medycznego lub koordynatorem medycznym;

Realizacja zleconego
zadania lub odpowiedź

B.U9. identyfikuje czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznawać
przemoc i odpowiednio na nią reagować;

Realizacja zleconego
zadania lub odpowiedź

B.U10. stosuje – w podstawowym zakresie – psychologiczne interwencje
motywujące i wspierające;

Realizacja zleconego
zadania lub odpowiedź

B.U11. komunikuje się ze współpracownikami w ramach zespołu,
udzielając im informacji zwrotnej i wsparcia;

Realizacja zleconego
zadania lub odpowiedź

B.W9. charakteryzuje społeczną rolę ratownika medycznego;
B.W10. omawia podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania
człowieka w zdrowiu i w chorobie;
B.W11. omawia rolę rodziny w procesie leczenia;

W
W

W
W/BUNA

Ć

ustna
Ć/BUNA

ustna
Ć/BUNA

ustna

ustna

Ć

B.U13. zapobiega zespołowi stresu pourazowego po traumatycznych
wydarzeniach, w tym przeprowadzać podsumowanie zdarzenia
traumatycznego (debriefing) w zespole;

Realizacja zleconego
zadania lub odpowiedź

B.U14. radzi sobie ze stresem przy wykonywaniu zawodu ratownika
medycznego;

Realizacja zleconego
zadania lub odpowiedź

B.U15. ocenia funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych (stres,
konflikt, frustracja);

Realizacja zleconego
zadania lub odpowiedź

K05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Esej
refleksyjny/odpowiedź
ustna/ test MCQ

Ć/BUNA

ustna
Ć/BUNA

ustna
Ć/BUNA

ustna
W/Ć/BUNA

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Główne teorie psychologiczne (psychodynamiczne, behawioralne, poznawcze) wyjaśniające zachowania człowieka w
szczególności zaburzenia funkcjonowania.
2. Modele teoretyczne w psychologii klinicznej, etiologia zaburzeń (czynniki predysponujące, wyzwalające
i utrwalające). Kontrowersje wobec pojęcia normy i zaburzeń psychicznych, systemy i klasyfikacja zaburzeń .
3. Stres, konflikt, kryzys, psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych i afektywnych oraz zaburzeń osobowości.
Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego.
4. Omówienie problemów psychosomatycznych i somatopsychicznych.
5. Zaburzenia zagrażające życiu, uzależnienia, współuzależnienia.
6. Psychologiczne aspekty wyjaśniające reakcje samobójcze, szacowanie ryzyka samobójstwa.
7. Zaburzenia funkcji poznawczych (niepełnosprawność umysłowa): etiologia, kryteria diagnostyczne, formy pomocy
pacjentom i rodzinie.
8. Diagnoza psychologiczna, formy pomocy i diagnostyki.
BUNA:
1. Psychologiczne aspekty pracy w ratownictwie medycznym.
2. Symptomy ostrzegawcze i sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
3. Znaczenie efektu placebo i nocebo w praktyce medycznej.
4. Psychologia rozwojowa – zagrożenia zdrowia i charakterystyka pracy z dziećmi w zależności od wieku.
5. Czynniki warunkujące indywidualną odporność na stres.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
1. Wprowadzenie do technik radzenia sobie ze stresem.
2. Wybrane techniki antystresowe i trening relaksacyjny.
3. Psychologiczne aspekty choroby i chorowania – różnice indywidualne w adaptacji do choroby.
4. Czynniki psychospołeczne a rodzaj wpływu na zdrowie, powstawanie chorób i przebieg leczenia.
5. Identyfikacja psychospołecznych czynników w zdrowiu i w chorobie – analiza zapisu rozmowy z pacjentem.
6. Specyfika kontaktu pacjent-ratownik medyczny oraz wizyt realizowanych przez pogotowie ratunkowe.
7. Praca z pacjentem terminalnie chorym – potrzeby i problemy. Ratownik medyczny w obliczu nagłej śmierci pacjenta.
8. Budowanie relacji z pacjentem jako czynnik wpływający na proces diagnozy i leczenia.
9. Trening kompetencji interpersonalnych z elementami udzielania wsparcia psychologicznego.
10. Ogólne zasady pracy z pacjentem wymagającym – szok, utrudniony kontakt.
11. Kryzys psychologiczny. Podstawowe elementy interwencji kryzysowej.
12. Specyfika pracy zespołowej, psychologiczne procesy grupowe, budowanie zespołu.
BUNA:
1. Specyfika pracy z pacjentem senioralnym – stereotypy, przekonania i możliwości.
2. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności.
3. Ratownik medyczny oraz pacjent wobec samobójstwa.
4. Przemoc domowa – źródła, mechanizmy, formy. Reakcje w obliczy przemocy i agresji.
5. Zapobieganie występowaniu paniki.
6. Sytuacje trudne dotyczące poszkodowanych i uczestników akcji ratunkowej.

Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Jakubowska-Winecka A., Włodarczyk D., Psychologia w praktyce medycznej, PZWL, Warszawa 2007.
2. Klimasiński K., Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2000.
3. Sęk H., Psychologia kliniczna, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2005.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Brzezińska A. J., Sęk H., Podstawy pomocy psychologicznej, [w:] „Psychologia. Podręcznik akademicki”, Doliński D.,
Strelau I. W. (red.), t. 2, GWP, Gdańsk 2016.
2. Salomon P., Psychologia w medycynie – wspomaga współpracę z pacjentem i proces leczenia, GWP, Gdańsk 2002.
3. Seligmann E. P., Rosenhan D. L. Walker E. F., Psychopatologia, Zysk, Poznań 2003.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady -zaliczenie z ocena
 Ćwiczenia -zaliczenie z oceną
 BUNA -zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 pozytywne zaliczenie BUNY,
 pozytywne zaliczenie kolokwium, co najmniej ocena dostateczna (3.0).
Kolokwium ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% prawidłowych
odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny lub ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi
kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny ćwiczeń/konwersatoriów
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,)
 poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów uczenia
się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń
Kryteria oceny – jak wyżej
Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń/konwersatoriów, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej stanowi:
 brak 100% obecności na zajęciach,
 brak dokumentacji procesu pielęgnowania, proces pielęgnowania oceniony na ocenę niedostateczną,
 naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi, nie

związanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania zajęć).
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
Ocena z wykładów stanowi 50% oceny końcowej z przedmiotu
Ocena z ćwiczeń stanowi 50% oceny końcowej z przedmiotu
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu przedmiotowego uzyskanie przez studenta oceny pozytywnej z
wykładów i ćwiczeń oraz uzyskanie zaliczenia BUNY
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

Semestr studiów:
1□ 2X 3 □ 4□ 5□

Nazwa modułu/przedmiotu:

DYDAKTYKA
MEDYCZNA

Liczba punktów
ECTS: 2,5

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne X
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do zaliczenia treści BUNA
Przygotowanie do kolokwium
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do zaliczenia treści BUNA
Przygotowanie do kolokwium
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

fakultatywny □

6□

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9
15
5
5
5

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

24

1

15

24
10
7
7

39

1,5

24

39

63

2,5

Metody dydaktyczne
Wykład: wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, metoda problemowa, studium przypadku, praca z
tekstem, analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta (samokształcenie).
Ćwiczenia: instruktaż, pokaz, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja dydaktyczna.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne: brak.
Wymagania wstępne: znajomość podstaw pedagogiki.

Cele przedmiotu
Cel przedmiotu
C1. Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności pozwalających studentowi na posługiwanie się podstawowymi
pojęciami dydaktyki.
C2. Poznanie i stosowanie się do zasad procesu dydaktycznego i ich stosowanie w praktyce pedagogicznej.
C3. Poznanie i stosowanie w praktyce pedagogicznej metod kształcenia i środków dydaktycznych.
C4. Kształtowanie otwartej, aktywnej i samodzielnej postawy studenta.
C5. Przygotowanie studentów do planowania dydaktycznego.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
B.W29. omawia zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
B.W40. omawia metody promocji
uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;

zdrowia,

ze

szczególnym

B.U12. podnosi swoje kwalifikacje i przekazuje wiedzę innym;

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna i/lub
realizacja zleconego
zadania
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
projekt, obserwacja lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
projekt, obserwacja lub
odpowiedź ustna

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

W/Ć/BUNA
W/Ć/BUNA

W/Ć/BUNA

W/Ć/BUNA

W/Ć/BUNA

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Cele i zadania dydaktyki medycznej i wychowania zdrowotnego. Nowoczesny model nauczania-uczenia się i edukacji
zdrowotnej.
2. Diagnoza w edukacji zdrowotnej. Klasyfikacja celów nauczania. Koncepcje taksonomiczne celów kształcenia.
3. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Formy organizacyjne i typy zajęć, klasyfikacja metod
nauczania/edukacji zdrowotnej.
4. Metody nauczania podającego. Warunki dobrze przeprowadzonego wykładu i pogadanki. Metody nauczania/edukacji
zdrowotnej oparte na działaniu praktycznym.
5. Istota nauczania problemowego. Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym oraz w edukacji
zdrowotnej. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej.
BUNA:
1. Próba zastosowania algorytmów w kształceniu zawodowym i edukacji zdrowotnej - projekty studentów.
2. Metody kontroli i oceny procesu dydaktycznego.
3. Fizjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne podstawy procesu nauczania-uczenia się.
4. Treści kształcenia medycznego – wymagania programowe.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
1. Tworzenie programów edukacji zdrowotnej – wzory projektów.
2. Formułowanie diagnozy i celów edukacji zdrowotnej.
3. Zastosowanie środków dydaktycznych w edukacji zdrowotnej. Projektowanie materiałów informacyjnych, poradników
zdrowia.

4.
5.

Projektowanie zajęć dydaktycznych/edukacji techniką wykładu informacyjnego z elementami pogadanki.
Projektowanie zajęć dydaktycznych/edukacji poświęconych kształtowaniu umiejętności praktycznych metodą pokazu i
ćwiczeń utrwalających.
6. Projektowanie zajęć dydaktycznych/edukacji zdrowotnej techniką dyskusji, burzy mózgów, rybiego szkieletu, drzewa
decyzyjnego, metody 6 kapeluszy myślowych, mapy myśli i metaplanu.
7. Projektowanie zajęć dydaktycznych/edukacji zdrowotnej metodą przypadku i pojedynczego zdarzenia oraz metodą
inscenizacji.
BUNA:
1. Sylwetka zawodowa nauczyciela/edukatora.
2. Czynniki warunkujące jakość nauczania/edukacji zdrowotnej.
3. Warunki dobrze przeprowadzonego wykładu i pogadanki.
4. Projekt programu edukacyjnego i scenariusza zajęć.
5. Strategie nauczania, formy organizacyjne nauczania-uczenia się.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
1. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
2. Herda-Płonka K., Krzemień G., Dydaktyka szkoły wyższej o profilu medycznym, PZWL, Warszawa 2016.
3. Knowles M., Holton E. F., Swanson R. A., Edukacja dorosłych, PWN, Warszawa 2009.
4. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
5. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. Bastable S., B., Essentials of patient education, Jones and Bartlett Publishers, 2006.
2. Bastable S., B., Nurse as educator. Principles of teaching and learning for nursing practice, Jones and Bartlett
Publishers, 2008.
3. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2003.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady -zaliczenie z ocena
 Ćwiczenia -zaliczenie z oceną
 BUNA -zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 pozytywne zaliczenie treści BUNY,
 pozytywne zaliczenie kolokwium, co najmniej ocena dostateczna (3.0).
Kolokwium ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% prawidłowych
odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny lub ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi
kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Kryteria oceny ćwiczeń/konwersatoriów
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń),
 pozytywne zaliczenie treści przedstawionych jako BUNA.
 poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów uczenia
się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń,
 jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia kolokwium ustnego, zostaje przeprowadzone kolokwium pisemne w
formie testu.
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
lub
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
Ocena z wykładów stanowi 50% oceny końcowej z przedmiotu
Ocena z ćwiczeń stanowi 50% oceny końcowej z przedmiotu

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu przedmiotowego jest uzyskanie przez studenta oceny pozytywnej z
wykładów i ćwiczeń oraz uzyskanie zaliczenia BUNY
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

Semestr studiów:
1□ 2X 3□ 4□ 5□

Nazwa modułu/przedmiotu:

ETYKA ZAWODOWA
RATOWNIKA
MEDYCZNEGO

Liczba punktów
ECTS: 1,5

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne X
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie treści z BUNY
Przygotowanie do kolokwium
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

9

29

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9
29
15
5
9

Formy realizacji zajęć

6□

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

38

1,5

38

1,5

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja, analiza kazusów etycznych.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Brak.
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i doktrynami etycznymi.
C2. Zapoznanie z wybranymi kodeksami etyki medycznej oraz z najważniejszymi problemami związanymi z rozwojem nauk
biomedycznych.
C3. Zapoznanie z zasadami powinności medycznej w sytuacjach udzielania pomocy.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

B.W14. omawia główne pojęcia, teorie, zasady etyczne służące jako ogólne
ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralnomedycznych;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W23. omawia aspekty prawne, organizacyjne, etyczne i społeczne
związane z przeszczepianiem tkanek, komórek i narządów;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W24. przedstawia przepisy prawa dotyczące ratownictwa medycznego,
w tym zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz zawodowej
ratownika medycznego;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.U5. przestrzega zasad etycznych podczas wykonywania działań
zawodowych;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna i/lub
projekt
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna i/lub
projekt

B.U6. przestrzega praw pacjenta;
B.U7. uwzględnia podczas medycznych czynności ratunkowych
oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkowań społeczno-kulturowych;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

W/BUNA

W/BUNA

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Etyka opisowa i etyka normatywna.
2. Analiza postaw altruistycznych w etyce i medycynie.
3. Zadania i zakres etyki medycznej.
4. Moralność w sensie wartościującym i moralność w sensie socjologicznym.
5. Postęp moralny a postęp technologiczny.
6. Etyczne problemy związane z transplantacją.
7. Sytuacje graniczne i dylematy moralne w ratownictwie medycznym.
8. Kodeks Etyki Medycznej jako pomoc w rozstrzyganiu dylematów moralnych.
BUNA:
1. Etyczy spór związany z zapłodnieniem in vitro, aborcją i eutanazją.
2. Zagrożenia i szanse związane z rozwojem inżynierii genetycznej.
3. Tajemnica zawodowa w praktyce klinicznej.
4. Konwencja Etyczna z Oviedo.
5. Etyczne aspekty resuscytacji.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji, Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji,
Kraków 2016.
2. Kodeks Etyki Zawodowej Ratownika Medycznego.
3. Zawadzki A., Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, PZWL, Warszawa 2011.

B. Literatura uzupełniająca:
1. Łuków P., Pasierski T., Etyka medyczna z elementami filozofii, PZWL, Warszawa 2019.
2. Szczeklik A. K., O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Znak, Kraków 2007.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady -zaliczenie z oceną
 BUNA -zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 zaliczenie treści BUNA,
 pozytywna ocena z kolokwium.
Kolokwium ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% prawidłowych
odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny lub ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi
kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub

Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
Ocena z wykładów stanowi 100% oceny końcowej z przedmiotu
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu przedmiotowego jest uzyskanie zaliczenia BUNY
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

Semestr studiów:
1X 2□ 3□ 4□ 5□

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAWO MEDYCZNE

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne X
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy zaliczeniowej BUNA
Przygotowanie do kolokwium
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie pracy zaliczeniowej BUNA
Przygotowanie do kolokwium
E-wykłady (eW)
Seminarium (S)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 3
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9
16
5
5
6
9
41
20
10
11

18

6□

57

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

25

1

50

2

75

3

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, prezentacja paragrafów, analiza dokumentów, lektura materiałów źródłowych.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Znajomość najważniejszych przepisów prawa.
Cele przedmiotu
C1. Wykształcenie umiejętności interpretowania przepisów prawnych oraz wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa, w tym
medycznego, w praktyce ratownika medycznego.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

B.W17. omawia prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania zawodu ratownika medycznego, z uwzględnieniem miejsca
zatrudnienia i pełnionej funkcji;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W23. omawia aspekty prawne, organizacyjne, etyczne i społeczne
związane z przeszczepianiem tkanek, komórek i narządów;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W24. omawia przepisy prawa dotyczące ratownictwa medycznego, w
tym zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz zawodowej ratownika
medycznego;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W30. omawia problematykę żywności i żywienia, higieny środowiska,
higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży oraz regulacje prawne w tym
zakresie;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W31. omawia epidemiologię chorób zakaźnych i regulacje prawne w tym
zakresie;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna lub
realizacja zleconego
zadania
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna lub
realizacja zleconego
zadania
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna lub
realizacja zleconego
zadania
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna lub
realizacja zleconego
zadania
projekt, obserwacja lub
odpowiedź ustna
projekt, obserwacja lub
odpowiedź ustna

B.U3. dba o bezpieczeństwo własne, pacjentów, otoczenia i środowiska,
przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad
regulujących postępowanie w przypadku różnych rodzajów zagrożeń;

B.U4. udziela informacji o podstawowych zabiegach i czynnościach
dotyczących pacjenta oraz informacji na temat jego stanu zdrowia;

B.U6. przestrzega praw pacjenta;

B.U20. wykonuje czynności z zakresu ratownictwa medycznego i udziela
świadczeń zdrowotnych z zachowaniem regulacji prawnych dotyczących
wykonywania zawodu ratownika medycznego;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

W/BUNA

C/BUNA
C/BUNA

C/BUNA

C/BUNA

W/C/BUNA
W/C/BUNA

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Podstawowe pojęcia prawa.
2. Źródła prawa.
3. Struktura aktów prawnych.
4. Podstawowe elementy prawa pracy.
5. Podstawowe elementy kodeksu cywilnego.
6. Podstawowe pojęcia z zakresu administracji publicznej.
7. Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznych.
8. Formy organizacyjno-prawne udzielania świadczeń zdrowotnych.

BUNA:
1. Prawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.
2. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych pacjentów.
3. Prawo ubezpieczeń zdrowotnych.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
1. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2. Dokumentacja medyczna.
3. Źródła i system prawa w Unii Europejskiej.
4. Konwencja Praw Człowieka. Prawa pacjenta.
5. Aspekty prawne związane z postępowaniem wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
BUNA:
1. Samorządy zawodowe w ochronie zdrowia.
2. Interpretacja form prawnych wykonywania zawodów medycznych.
3. Kształcenie i doskonalenie zawodowe ratowników medycznych.
4. Rozpoznawanie i zapobieganie korupcji w środowisku pracy.
5. Specjalne kategorie świadczeń medycznych.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2. Kubiak R., Prawo medyczne, C. H. Beck, Warszawa 2017.
3. Nestorowicz M., Prawo medyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2005.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Balicki M., Kubicki L. (red.), Prawo medyczne, Urban & Partner, Wrocław 2003.
2. Rybka A., Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle polskich regulacji prawnych, Wydział Zdrowia i Nauk
Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2015.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady -zaliczenie z ocena
 Ćwiczenia/seminaria -zaliczenie z oceną
 BUNA -zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 zaliczenie pracy w zakresie BUNA,
 pozytywna ocena z kolokwium.
Kolokwium ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% prawidłowych
odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny lub ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi
kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi

Niedostateczna

Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Kryteria oceny ćwiczeń/konwersatoriów/seminariów
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,),
 zaliczenie pracy w zakresie BUNA,
 pozytywna ocena z kolokwium: poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści
odnoszących się do efektów uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania
ćwiczeń, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia kolokwium ustnego to kolokwium pisemne -test.
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Lub
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
Ocena z wykładów stanowi 50% oceny końcowej z przedmiotu
Ocena z ćwiczeń/seminariów stanowi 50% oceny końcowej z przedmiotu
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu przedmiotowego jest uzyskanie przez studenta oceny pozytywnej z
wykładów i ćwiczeń/seminariów oraz uzyskanie zaliczenia BUNY.
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

Nazwa modułu/przedmiotu:

ZDROWIE PUBLICZNE

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne X
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy w zakresie BUNA
Przygotowanie do kolokwium
Seminarium (S)
Przygotowanie do seminarium
Przygotowanie w zakresie BUNA
Przygotowanie do kolokwium
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Semestr studiów:
1X 2□ 3□ 4□ 5□ 6□
Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 3
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9
28
18
5
5
9
29
19
5
5

18

57

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

37

1,5

38

1,5

75

3

Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja paragrafów, analiza dokumentów, lektura materiałów
źródłowych.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu socjologii, psychologii, dietetyki.
Cele przedmiotu

C1.Pogłębienie wiedzy teoretycznej, poznanie, utrwalenie i przyswojenie praktycznych umiejętności w zakresie zdrowia
publicznego, zasad kontraktowania świadczeń medycznych, systemu ubezpieczeń zdrowotnych i orzecznictwa
medycznego.
C2.Zapoznanie studentów z problemami zdrowia publicznego w Polsce i na świecie.
C3.Zapoznanie z zasadami funkcjonowania organów służby zdrowia.
C4.Przedstawienie kierunków polityki zdrowotnej w Polsce.
C5.Przedstawienie głównych problemów zdrowotnych oraz sposobów ich rozwiązywania.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

B.W2. omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem podmiotów
systemu ochrony zdrowia oraz z problemami ewaluacji i kontroli w
ochronie zdrowia;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W3. omawia społeczny wymiar zdrowia i choroby, wpływ środowiska
społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) oraz różnic społecznokulturowych na stan zdrowia;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/S/BUNA

B.W15. charakteryzuje podstawowe zagadnienia dotyczące światowych
problemów zdrowotnych;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

B.W25. przedstawia strukturę i organizację systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne;
B.W26. omawia pojęcie zdrowia i jego determinanty oraz choroby
cywilizacyjne i zawodowe;

W/S/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

B.W27. omawia skutki zdrowotne wywołane działaniem szkodliwych
czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych na organizm, w tym
zasady bezpieczeństwa własnego ratownika medycznego;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/S/BUNA

B.W36. omawia profilaktykę zachowań antyzdrowotnych przejawiających
się w postaci używania środków odurzających lub substancji
psychoaktywnych, spożywania alkoholu i palenia tytoniu oraz profilaktykę
chorób cywilizacyjnych i psychicznych;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/BUNA

B.W37. omawia wpływ czynników środowiskowych na zdrowie człowieka
i społeczeństwa, politykę zdrowotną państwa, programy zdrowotne oraz
zagrożenia zdrowia, przy uwzględnieniu zmiennych takich jak wiek,
miejsce zamieszkania, nauki lub pracy;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

W/S/BUNA

B.W38. omawia zadania nadzoru
Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
B.U1. wdraża właściwe
epidemiologicznego;

do

sanitarno-epidemiologicznego

sytuacji

procedury

i

postępowania

B.U8. stosuje się do zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
oraz profilaktyki chorób zakaźnych i niezakaźnych;
B.U17. ocenia narażenie na substancje szkodliwe w środowisku człowieka
i stosować zasady monitoringu ergonomicznego;
B.U18. stosuje działania na rzecz ochrony środowiska;
B.U19. określa wzajemne relacje między człowiekiem a środowiskiem;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
odpowiedź ustna i/lub
projekt i/lub obserwacja
odpowiedź ustna i/lub
projekt i/lub obserwacja

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

W/BUNA
S/BUNA
S/BUNA
S/BUNA
S/BUNA
S/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
1. Definicje zdrowia publicznego.
2. Zdrowie publiczne a medycyna społeczna.
3. Czynniki kształtujące stan zdrowia.
4. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem.
5. Systemowy model opieki zdrowotnej.
6. Ubezpieczenia zdrowotne.
7. Orzecznictwo lekarskie.
8. Polityka zdrowotna.
BUNA:
1. Rola władz publicznych w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia – kompetencje i obowiązki.
2. Adaptacja społeczno-zawodowa, model indywidualnego rozwoju, planowanie kariery, ocena i samoocena wyników
pracy.
3. Organizacje krajowe i międzynarodowe działające na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego i zdrowia.
4. Analizy ekonomiczne stosowane w ochronie zdrowia.
5. Program WHO "Zdrowie 21".
Problematyka seminariów
Z udziałem nauczyciela:
1. Bezpieczeństwo i ryzyko dla zdrowia – profilaktyka, epidemiologia.
2. Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i chorobie.
3. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznego.
4. Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej.
5. Systemy ochrony zdrowia na świecie.
6. Promocja zdrowia jako cel i narzędzie działań w zdrowiu publicznym.
BUNA:
1. Charakterystyka chorób cywilizacyjnych i zawodowych.
2. Uzależnienia i ich wpływ na stan zdrowia.
3. Zasady zdrowego żywienia w profilaktyce chorób.
4. Aktywność fizyczna jako forma zdrowego stylu życia.
5. Problemy społeczne i zdrowotne wybranych grup społecznych.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W., Zdrowie publiczne, Vesalius, Kraków 2001.
2. Kulik T. B., Pacian A.(red.), Zdrowie Publiczne, PZWL, Warszawa 2014.
B. Literatura Uzupełniająca:
1. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu. Warszawa 2009.
2. Wojtczak A., Zdrowie publiczne, PZWL, Warszawa 2009.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady -zaliczenie z ocena
 Ćwiczenia/seminaria -zaliczenie z oceną
 BUNA -zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,

 zaliczenie pracy w zakresie BUNA,
 pozytywna ocena z kolokwium.
Kolokwium ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% prawidłowych
odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny lub ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi
kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny ćwiczeń/seminariów
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,)
 zaliczenie pracy w zakresie BUNA,
 pozytywna ocena z kolokwium: poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści
odnoszących się do efektów uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania
ćwiczeń, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia kolokwium ustnego to kolokwium pisemne -test.
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Lub
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)

(podpis)

* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
Ocena z wykładów stanowi 50% oceny końcowej z przedmiotu
Ocena z ćwiczeń/seminariów stanowi 50% oceny końcowej z przedmiotu
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu przedmiotowego jest uzyskanie przez studenta oceny pozytywnej z
wykładów i ćwiczeń/seminariów oraz uzyskanie zaliczenia BUNY.
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
dr Krystyna Ziółkowska
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

Semestr studiów:
1X 2□ 3□ 4□ 5□ 6□

Nazwa modułu/przedmiotu:

EKONOMIA I
ZARZĄDZANIE W
OCHRONIE ZDROWIA

Liczba punktów
ECTS: 3

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne X
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Ćwiczenia (C)
E-wykłady (eW)
Seminarium (S)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Kod modułu

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

18

57

75

3

18

57

75

3

Metody dydaktyczne
Metoda ćwiczeniowa, metoda problemowa, dyskusja.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Wymagania formalne: brak
Wymagania wstępne: umiejętność dostrzegania zjawisk społecznych.
Cele przedmiotu
C1. Poznanie zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym zasad finansowania jednostek omawianego
sektora.
C2. Zapoznanie z systemem ubezpieczeń społecznych.
C3. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z ekonomii i zarządzania w odniesieniu do funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia.
C4. Wykształcenie umiejętności samodzielnego dokonania ogólnej analizy sytuacji ekonomicznej systemu ochrony zdrowia.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

B.W39. omawia podstawowe regulacje dotyczące organizacji i
finansowania systemu ochrony zdrowia oraz powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna

B.W41. omawia zasady zarządzania jakością oraz metody zapewnienia
jakości;

test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna i/lub
realizacja zleconego
zadania
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna i/lub
realizacja zleconego
zadania
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
projekt, obserwacja lub
odpowiedź ustna
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
projekt, obserwacja lub
odpowiedź ustna

B.U18. stosuje działania na rzecz ochrony środowiska;

B.U19. określa wzajemne relacje między człowiekiem a środowiskiem;

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

C/BUNA
C/BUNA
C/BUNA

C/BUNA

C/BUNA

C/BUNA

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne i ich zastosowanie w praktyce codziennej.
2. Modele systemów zdrowotnych.
3. Modele stanu zdrowia – założenia i własności.
4. Ochrona zdrowia w systemie gospodarki rynkowej.
5. Ekonomizacja postępowania diagnostycznego.
6. Koszty działania jednostek w systemie ochrony zdrowia.
7. Organizacja systemu ochrony zdrowia.
8. Zasady finansowania samodzielnych jednostek ochrony zdrowia.
9. Rola i funkcje ubezpieczeń społecznych.
10. Alternatywa dla publicznego systemu ubezpieczeń społecznych.
11. Samodzielność budżetowa zakładów i pracowni diagnostycznych.
12. Ewaluacja ekonomiczna w opiece zdrowotnej.
BUNA:
1. Opieka zdrowotna i zdrowie jako ekonomiczny towar.
2. Analiza ekonomiczna w sektorze zdrowia.
3. Indeks Stanu Zdrowia.
4. Kierunki reform systemów zdrowotnych w wybranych krajach.
5. Popyt i funkcja produkcji zdrowia.
6. Teoretyczny model równowagi rynkowej w sektorze zdrowia.
7. Ryzyko zdrowotne jako ryzyko ubezpieczeniowe.
8. System zdrowotny jako układ bloków i strumieni.
Wykaz literatury

Wykaz literatury
A. Literatura podstawowa:
1. Golinowska S. (red.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, PWN, Warszawa 2015.
2. Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Kraków 2016.
3. Getzen T. E., Ekonomika zdrowia, PWN, Warszawa 2014.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Folland S., Goodman A., Stano M., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
2. Morris S., Devlin N., Parkin D., Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Ćwiczenia/seminaria -zaliczenie z oceną
 BUNA -zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny ćwiczeń/seminariów
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń),
 zaliczenie pracy w zakresie BUNA,
 pozytywna ocena z kolokwium: poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści
odnoszących się do efektów uczenia się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania
ćwiczeń, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia kolokwium ustnego to kolokwium pisemne -test.
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Lub
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia

Dobra

Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Dostateczna
Niedostateczna
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
Ocena z ćwiczeń/seminariów stanowi 100% oceny końcowej z przedmiotu
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu przedmiotowego jest uzyskanie przez studenta oceny pozytywnej z
ćwiczeń/seminariów oraz uzyskanie zaliczenia BUNY.
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III X

Semestr studiów:
1 X 2 □ 3□ 4 □ 5 X 6 X

Nazwa modułu/przedmiotu:

BADANIA NAUKOWE W
RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Liczba punktów
ECTS: 3

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne X
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Seminarium (S)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie zagadnień z zakresu BUNA
Przygotowanie do kolokwium
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie zagadnień z zakresu BUNA

Kod modułu

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

12

13

25

1

27

48

75

3

39

61

100

4

Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Metody dydaktyczne
podająca –prezentacja przykładów,
problemowa – analiza przypadków,
samokształceniowa – zbieranie korpusu terminów służących do opisu zjawisk i procesów wybranej teorii, tworzenie baz
danych bibliograficznych.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Znajomość zagadnień z nauk społecznych, nauk w zakresie ratownictwa medycznego.

Cele przedmiotu
C1. Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych w zakresie ratownictwa medycznego.
C2. Zapoznanie z uregulowaniami prawnymi z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
C3. Zapoznanie z etycznymi aspektami badań naukowych.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
odpowiedź ustna i
realizacja zleconego
zadania
odpowiedź ustna i
realizacja zleconego
zadania
odpowiedź ustna i
realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

odpowiedź ustna i
realizacja zleconego
zadania
odpowiedź ustna i
realizacja zleconego
zadania

S/Ć

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

przedłużona obserwacja

S/Ć

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

przedłużona obserwacja

S/Ć

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
Charakteryzuje przedmiot, cel, obszar badań naukowych.
Omawia metody i techniki prowadzenia badań naukowych.
Przedstawia zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe
regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności
intelektualnej.
Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych.
Przeprowadza badanie jakościowe, posługując się narzędziami
badawczymi.

S/Ć

S/Ć

S/Ć

S/Ć

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka seminariów
Z udziałem nauczyciela:
1. Istota i pojęcie metodologii. Elementy wiedzy o nauce i poznaniu naukowym.
2. Zasady i kategorie praw własności.
3. Etapy postępowania badawczego.
4. Metody i techniki badań wykorzystywane w badaniach naukowych.
5. Zasady interpretowania danych empirycznych.
6. Zasady wnioskowania.
7. Etyka i prawa pacjenta w badaniach naukowych.
8. Elementy prawa autorskiego. Zasady i kategorie praw własności.
BUNA:
1. Ochrona własności intelektualnej.
2. Zasady procesu poznania naukowego.
3. Publikacje naukowe jako źródło wiedzy.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
1. Konstrukcja opracowań i projektów.
2. Medycyna oparta na dowodach (Evidence Based Medicine).
3. Metody opracowywania danych.
4. Błąd pomiarowy, dokładność pomiaru.
5. Wykorzystywanie metod statystycznych w badaniach naukowych.
6. Podstawy pisarstwa naukowego.
7. Metody badań naukowych, charakterystyka.
8. Hipotezy badawcze.
9. Metody badawcze stosowane w naukach medycznych.
BUNA:

1. Pozyskiwanie, gromadzenie i analiza piśmiennictwa.
2. Sporządzanie przypisów.
3. Konstruowanie projektu badawczego w ramach badań jakościowych.
4. Krytyczna analiza publikowanych wyników badań naukowych.
5. Interpretowanie danych empirycznych i wnioskowanie.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura podstawowa:
1. Grzanka A., Radomski D., Metodologia badań w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011.
2. Lenartowicz H., Kózka M., Metodologia badań w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2011.
3. Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa 2020.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Jackowski M., Ochrona danych medycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
2. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.
3. Załucki M. (red.). Prawo własności intelektualnej, Difin, Warszawa 2014.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Seminaria -zaliczenie z oceną
 Ćwiczenia -zaliczenie z oceną
 BUNA -zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Formy i kryteria oceny seminariów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w seminariach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 zaliczenie treści w zakresie BUNA,
 pozytywne zaliczenie kolokwium.
Kolokwium ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami) i/lub projektu/eseju.
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny projektu/eseju, w tym BUNA - samodzielna praca studenta
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
Forma i kryteria oceny ćwiczeń:
 opracowanie i przedstawienie części swojej pracy zgodnie z opisem w danym semestrze,
 opracowanie własnych wyników badań,
 udział w dyskusji.
W pracy do artykułu oceniane będą:

(podpis)











adekwatność treści do tematu,
wartość merytoryczna,
wyczerpanie tematu,
konstrukcja pracy,
poprawność gramatyczna/stylistyczna,
oceny uzyskanych wyników,
wiarygodność wyników,
interpretacja wyników,
forma prezentacji, zgodnej z wybranymi zaleceniami pisania artykułu w czasopiśmie medycznym.

Udział w dyskusji:
 częstości zabierania głosu,
 merytorycznej istotności wypowiedzi,
 formy wypowiedzi.
Kryteria oceny ćwiczeń i zaliczenie BUNA (samodzielnej pracy studenta)
W celu zaliczenia i uzyskania pozytywnej oceny w semestrze V student powinien przedstawić umiejętność
przygotowania pracy badawczej i udział w dyskusji w zakresie:
 wybrany temat pracy i cel pracy z uzasadnieniem,
 napisany plan pracy,
 zebrane piśmiennictwo,
 przygotowane narzędzie badawcze.
W celu uzyskania pozytywnej oceny i zaliczenia BUNA w semestrze VI student przedstawia:
 przeprowadzone badania – zebrane dane w arkuszu kalkulacyjnym,
 przeprowadzoną analizę statystyczną i przedstawia wyniki badań,
 przedstawia omówione wyniki badań, dyskusję wyników własnych i wnioski,
 przygotowany artykuł zgodnie z zaleceniami jego opracowania do czasopisma medycznego.
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z modułu przedmiotowego jest
 uzyskanie pozytywnej oceny i zaliczenia BUNA z seminarium w semestrze I oraz z ćwiczeń w semestrach V i VI
(średnia arytmetyczna)
 złożenie i przyjęcie pracy (opracowanego artykułu) dla nauczyciela prowadzącego.
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II X III □

Semestr studiów:
1□ 2X 3X 4X

Nazwa modułu/przedmiotu:

JĘZYK OBCY

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne X
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie pracy zaliczeniowej BUNA
Przygotowanie do zaliczenia w semestrach i
do egzaminu
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

5□ 6□

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 6
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

30 + 30 +30

20 + 20 + 20
10 + 10 + 8
4+4+4
6+6+8

150

6

90

60

150

6

Metody dydaktyczne
Podająca – dyskusja, prezentacja materiału audio,
Praktyczna – realizacja zadań, ćwiczeń, zróżnicowane formy pisemne.
Samokształceniowa – praca z podręcznikiem, zbieranie korpusu pojęć służących do opisu zjawisk i procesów.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
Podstawowa znajomość języka angielskiego.
Cele przedmiotu
C1. Niwelowanie barier migracji zawodowej związanych z brakiem znajomości języka obcego.
C2. Przygotowanie studenta do posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

B.U16. porozumiewać się z pacjentem w jednym z języków obcych na
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
test wielokrotnego
wyboru /MCQ/ lub
odpowiedź ustna i/lub
realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Ć/BUNA

K.05 dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania
przedłużona
W/Ć/BUNA
obserwacja
samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;
*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR II
1. Słownictwo specjalistyczne, anatomia, fizjologia. Konwersacje zwykłe i fachowe.
2. Rozmowa telefoniczna, wywiad z poszkodowanym, odebranie zgłoszenia wypadku.
3. Gramatyka - czasy teraźniejsze.
SEMESTR III
1. Pojęcia medyczne.
2. Prawo i etyka.
3. Podstawowe reakcje człowieka.
4. Rozmowa o stresie. Konwersacje zwykłe i fachowe.
5. Gramatyka – czasy przeszłe.
SEMESTR IV
1. Rozmowa o odżywianiu.
2. Dokumentacja medyczna.
3. Użycie aparatury medycznej.
4. Gramatyka – czasy przyszłe.
5. Gramatyka – zdania warunkowe.
BUNA:
SEMESTR II
1. Choroby. Czynniki środowiskowe.
2. Utrwalenie pojęć nabytych w trakcie ćwiczeń.
3. Zastosowanie gramatyki, ćwiczenia pisemne.
SEMESTR III
1. Psychologia.
2. Utrwalenie pojęć nabytych w trakcie ćwiczeń.
3. Zastosowanie pojęć nabytych w trakcie ćwiczeń.
SEMESTR IV
1. Zdrowy tryb życia.
2. Ratownictwo morskie.
3. Utrwalenie pojęć nabytych w trakcie ćwiczeń.
4. Zastosowanie pojęć nabytych w trakcie ćwiczeń.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura podstawowa:
1. Kierczak A., Angielski w praktyce ratownika medycznego, PZWL, Warszawa 2011.
2. Podręcznik do nauki języka angielskiego wybrany przez wykładowcę.
3. Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego wybrany przez wykładowcę.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Donesch-Jeżo E., English for Medical Students and Doctors 1, Przegląd Lekarski, Kraków 2000.

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Egzamin końcowy
Formy i kryteria zaliczenia
ZALICZENIE PRZEDMIOTU - PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Ćwiczenia
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 pozytywne zaliczenie BUNY,
 pozytywna ocena z zaliczenia kolokwium.
Kolokwium pisemne:
 ma formę testu pisemnego, test uzupełniania odpowiedzi (każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi
lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania
pozytywnej oceny.
Kryteria ocen z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

%
poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

 i/lub odpowiedz ustna
Kryteria ocen – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Projekt
Kryteria oceny BUNA -samodzielna praca studenta
Kryteria oceny
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)

Ocena: zal/nzal

*(zalecenia do pracy)
(ocena)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy

(podpis)

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń w semestrach, co najmniej oceny
dostatecznej (3.0) w każdym semestrze oraz zaliczenie BUNY
 Egzamin ma formę testu pisemnego (obejmuje treści z trzech semestrów), test uzupełniania odpowiedzi (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny i/lub odpowiedz ustna.
Kryteria ocen z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria ocen – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź n pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
 egzamin stanowi 100% oceny końcowej z przedmiotu
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem ćwiczeń
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I □ II X III □

Semestr studiów:
1□ 2 □ 3X 4X

Nazwa modułu/przedmiotu:

ZAJĘCIA SPRAWNOŚCIOWE Z
ELEMENTAMI RATOWNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO

Liczba punktów ECTS: 5

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne X
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C) – techniki samoobrony
(sem. III i IV)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do ćwiczeń z samoobrony
Ćwiczenia C – ratownictwo wodne
(sem. III i IV)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do ćwiczeń ratownictwa
wodnego
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

fakultatywny □

5□ 6□
Kod
modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

21 + 12

16 + 13

62

2,5

21 + 12

9+6
9+5
15 + 15

63

2,5

125

5

9+6
9+6

66

59

Metody dydaktyczne
Problemowa – dyskusja, prezentacja przykładów.
Praktyczna – ćwiczenia praktyczne.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, pierwsza pomoc.

B. Wymagania wstępne: umiejętność pływania.
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z zasadami kształtowania sprawności fizycznej z zastosowaniem wybranych form aktywności ruchowej.
C2. Przygotowanie budowy ciała do podejmowania wysiłków.
C3. Zapoznanie z wiadomościami, technikami z zakresu samoobrony.
C4. Wykształcenie umiejętności samoobrony w różnego rodzaju zagrożeniach.
C5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami ratownictwa wodnego.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
B.W42. omawia sposoby zwiększania sprawności fizycznej;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

odpowiedź ustna

Ć/BUNA

B.U3. dba o bezpieczeństwo własne, pacjentów, otoczenia i środowiska,
przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad
regulujących postępowanie w przypadku różnych rodzajów zagrożeń;

realizacja zleconego
zadania

Ć/BUNA

B.U20. wykonuje czynności z zakresu ratownictwa medycznego i udzielać
świadczeń zdrowotnych z zachowaniem regulacji prawnych dotyczących
wykonywania zawodu ratownika medycznego;

realizacja zleconego
zadania

Ć/BUNA

K.05 dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania
samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych;

przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/BUNA

360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka ćwiczeń – techniki samoobrony
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR III
1. Dostosowanie osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego wykonywanie podstawowych technik samoobrony.
2. Poznanie i rozwijanie własnych odruchów jako reakcji na daną sytuację.
3. Kształtowanie odporności psychicznej.
4. Koncentracja.
5. Panowanie nad własnymi emocjami oraz ciałem.
6. Pozycje oraz sposoby poruszania się po macie.
7. Taktyka samoobrony.
SEMESTR IV
1. Dźwignie, podcięcia, trzymania.
2. Atak na punkty wrażliwe.
3. Bloki i zbicia.
4. Obrona przed duszeniem dłońmi, kopnięciami, ciosami.
5. Obrona przed atakiem nożem i pałką.
6. Uwalnianie rąk z uchwytu.
BUNA: Pogłębia wiedzę związaną z problematyką ćwiczeń w zakresie technik samoobrony
SEMESTR III
1. Rozpoznawanie i unikanie zagrożeń.
2. Rozwiązywanie sytuacji niebezpiecznych.
3. Postawy walki i poruszanie się w walce.
SEMESTR IV
1. Doskonalenie umiejętności uwalniania się z obchwytów tułowia.
2. Wykorzystanie w samoobronie przedmiotów codziennego użytku.
Problematyka ćwiczeń – ratownictwo wodne

Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR III
1. Wymogi MSW na stopień ratownika wodnego.
2. Przyczyny i proces tonięcia, pierwsza pomoc, ratowanie tonącego.
3. Podstawowe elementy ratownictwa wodnego.
4. Sprzęt ratowniczy.
5. Nauka nawrotów i startu do poszczególnych stylów pływackich.
6. Nauka skoków ratowniczych.
SEMESTR IV
1. Techniki skoków i pływania ratowniczego.
2. Techniki holowania. Pierwszy wdech w wodzie.
3. Techniki wynoszenia i transportu.
4. Akcja – skuter z platformą ratowniczą.
5. Nauka i doskonalenie scyzoryka.
BUNA: Pogłębia wiedzę związaną z problematyką ćwiczeń w zakresie ratownictwa wodnego
SEMESTR III
1. Stopnie WOPR. Schemat stopni ratowniczych za granicą ILS.
2. Dokumentacja i regulaminy dotyczące pracy ratownika.
3. Zakres czynności i obowiązków ratownika.
4. Konwencje. Ustawa o bezpieczeństwie nad wodą.
SEMESTR IV
1. Wybór miejsca kąpieliska i organizacja pracy służb ratowniczych.
2. Etyka ratownika.
3. Doskonalenie techniki poznanych stylów pływackich.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
1. Lichtenfeld I., Yanilov E., Krav Maga. Jak się obronić przed uzbrojonym napastnikiem, Vizja Press & IT, Warszawa
2009.
2. Levine D., Krav Maga. Podręcznik zawierający 230 technik ataku i obrony, Purana, Miękinia 2010.
3. Karpiński R., Ratownictwo wodne – podręcznik dla studentów i ratowników wodnych, AWF, Katowice 2005.
4. Waade B. (red.), Pływanie sportowe i ratunkowe. Teoria i metodyka, AWF, Gdańsk 2003.
Literatura uzupełniająca:
5. Dougherty M. J., Sztuka samoobrony, Gola 2010.
6. Błasik P., Chadaj M., Kurek K., Ratownictwo wodne, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2009.
7. Dybińska E., Uczenie się i nauczanie pływania. Zagadnienia wybrane, AWF, Kraków 2011.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Ćwiczenia -zaliczenie z oceną
 BUNA -zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny ćwiczeń
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do ćwiczeń sprawnościowych inicjowanych przez wykładowcę,
przejawianie zainteresowania zagadnieniami wprowadzanymi w trakcie ćwiczeń,)
 poprawnie wykonany, oceniony pozytywnie zestaw ćwiczeń z zakresu treści odnoszących się do efektów uczenia
się z dziedziny umiejętności i kompetencji społecznych.
Kryteria oceny ćwiczeń w semestrze:
 uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich testów sprawnościowych - średnia arytmetyczna ocen z testów
sprawnościowych
 pozytywne zaliczenie BUNY
Kryteria oceny umiejętności (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność, samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów

analizuje swoje
postępowanie,
współpracuje z
zespołem
2
terapeutycznym,
pełna
identyfikacja z rolą
zawodową
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
ukierunkowaniu
mało pewnie,
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
we współpracy z
w niektórych
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
1
zespołem
działaniach
cel po
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
swojego
werbalnego
w każdym
sytuacji
bardzo
wykonuje
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania
0
współpracuje
osiąga celu
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową
* Źródło: W. Ciechaniewicz: Kształtowanie umiejętności praktycznych słuchaczy szkół pielęgniarskich. CKPPiP, Warszawa.
przestrzega
zasad,
właściwa
technika
i kolejność
wykonania
czynności

czynności
wykonuje
pewnie,
energicznie

postępowanie
uwzględnia
sytuację
pacjenta, osiąga
cel

planuje i
wykonuje
działania
samodzielnie

poprawny,
samodzielny,
skuteczny
dobór treści

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
ocena modułu stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych w semestrach
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)

4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I □ II X III □

Semestr studiów:
1□ 2□ 3X 4□ 5□

Nazwa modułu/przedmiotu:

PEDIATRIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
 czytanie wskazanej literatury
 przygotowanie zleconego zadania
 przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
 przygotowanie zleconego zadania
 przygotowanie do zaliczenia
ćwiczeń
Zajęcia praktyczne (ZP)

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 4,5
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
24
13
4
5
4

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

37

1,5

15

23
12
11

38

1,5

32

6
6

38

1,5

71

42

113

4,5

 przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6□

Metody dydaktyczne
Podająca – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny.
Problemowa – analiza i interpretacja wyników, dyskusja.
Praktyczna – praca z dzieckiem i rodzicem/opiekunem - pokaz, praca samodzielna i praca w grupach.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patologia.

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych
wywołanych chorobą.
Cele przedmiotu
C1. Opanowanie zasad badania podmiotowego i przedmiotowego noworodków, niemowląt i dzieci starszych.
C2. Poznanie odrębności anatomicznych i czynnościowych w poszczególnych okresach wieku rozwojowego.
C3. Nabycie umiejętności komunikowania się z chorym dzieckiem i jego rodziną, prawidłowej oceny stanu ogólnego
pacjenta.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W1. omawia zasady postępowania w najczęstszych chorobach dzieci, z
uwzględnieniem odrębności uzależnionych od wieku;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

Ć/W/BUNA

C.W2. omawia podstawowe normy rozwojowe badania przedmiotowego
dziecka;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

Ć/W/BUNA

C.W3. omawia wybrane choroby układu oddechowego, układu krążenia i
przewodu pokarmowego oraz choroby neurologiczne u dzieci;

C.W7. omawia wybrane wady wrodzone i choroby uwarunkowane
genetycznie;

Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny

C.W8. omawia problemy wynikające z niepełnosprawności i chorób
przewlekłych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

Ć/W/BUNA

C.W15. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w najczęstszych problemach medycyny paliatywnej;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

Ć/W/BUNA

C.W16. omawia zasady postępowania ratunkowego w przypadku pacjenta
w stanie terminalnym;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

Ć/W/BUNA

C.W19. omawia metody ograniczania
uwzględnieniem farmakoterapii dzieci;

szczególnym

Egzamin pisemny
i/lub ustny

Ć/W/BUNA

C.W20. przedstawia skale oceny bólu i możliwości wdrożenia leczenia
przeciwbólowego przez ratownika medycznego;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

Ć/W/BUNA

C.W34. przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
profilaktycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych,
pasożytniczych i grzybicach, w tym zakażeniach pneumokokowych i
meningokokowych, wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze
odporności AIDS, sepsie i zakażeniach szpitalnych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

Ć/W/BUNA

C.W4. omawia najczęstsze choroby zakaźne wieku dziecięcego;
C.W5.
przedstawia
odrębności
morfologiczno-fizjologiczne
poszczególnych narządów i układów organizmu w wieku rozwojowym;
C.W6. charakteryzuje fizjologię i patofizjologię okresu noworodkowego;

bólu,

ze

C.U3. postępuje z dzieckiem w oparciu o znajomość symptomatologii
najczęstszych chorób dziecięcych;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;

C.U5. dostosowuje sposób postępowania do wieku dziecka;

C.U6. ocenia stan noworodka w skali APGAR;

C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

Ć/W/BUNA
Ć/W/BUNA
Ć/W/BUNA
Ć/W/BUNA
Ć/W/BUNA

Ć/ZP

Ć/ZP

Ć/ZP

Ć/ZP

Ć/ZP

Ć/ZP

Ć/ZP

C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;

C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP

ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

ZP

360°, samoocena

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w tym
z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku
wielokulturowym i wielonarodowościowym;

Przedłużona
obserwacja, ocena

ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

ZP

360°, samoocena

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

Przedłużona
obserwacja, ocena

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP/BUNA

360°, samoocena

Ć/ZP

360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
• Zasady organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentem wieku rozwojowego w Polsce.
• Odrębności anatomiczne i czynnościowe wieku rozwojowego.
• Czynniki wpływające na rozwój dziecka.
• Wady wrodzone u dzieci.
• Charakterystyka najczęstszych chorób wieku dziecięcego.
• Wpływ choroby na funkcjonowanie dziecka i jego rodziny.
• Charakterystyka leków i ich wpływ na rozwijający się organizm dziecka.
• Choroby przewlekłe wieku dziecięcego.
• Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach pediatrycznych.
• Wybrane zagadnienia z patologii noworodka. Choroby uwarunkowane genetycznie.
• Ogólne zasady postępowania z dzieckiem zdrowym i chorym. Nawiązywanie kontaktu z dzieckiem i jego rodziną.
BUNA:
•
Móżgowe porażenie dziecięce – problemy pielęgnacyjne i psychospołeczne, kompleksowośc opieki.
•
Zagadnienie śmierci dziecka i opieki terminalnej.
•
Szczepienia u dzieci – wskazania i przeciwskazania do szczepień.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
• Czynniki ryzyka zagrożeń zdrowotnych pacjenta w wieku rozwojowym.
• Charakterystyka rozwoju dziecka w poszczególnych okresach życia.
• Wykrywanie zaburzeń w rozwoju somatycznym dziecka.
• Zasady opieki nad dzieckiem w wybranych chorobach i wadach wieku rozwojowego.
• Postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu. Ocena noworodka.

•
•

Badanie podmiotowe i przedmiotowe noworodka, niemowlęcia, dziecka młodszego i starszego.
Ocena stanu ogólnego, analiza podstawowych objawów chorobowych.

BUNA:
• Zespół maltretowanego dziecka.
• Celiakia – epidemiologia, objawy, diagnostyka, zapobieganie.
• Postępy w diagnostyce i leczeniu cukrzycy u dzieci.
• Patogeneza i postępowanie diagnostyczno-lecznicze w ostrej biegunce u dzieci.
Zajęcia praktyczne:
Z udziałem nauczyciela:
• Zapoznanie się z dokumentacją medyczną podczas przyjęcia dziecka do oddziału.
• Umiejętność komunikacji ratownika medycznego z niemowlęciem, dzieckiem małym, dzieckiem starszym i jego
rodziną – zdobycie zaufania małego pacjenta.
• Zapewnienie potrzeb biop-sycho-społecznych noworodka i niemowlęcia, małego dziecka.
• Parametry życiowe dziecka. Sposób pomiaru, rodzaj sprzętu stosowanego w oddziałach pedriatycznych, interpretacja
wyników, udokumetowanie.
• Zapoznanie z przypadkami klinicznymi – badanie podmiotowe i przedmiotowe w każdym wieku dziecka. Ogólne
zasady postępowania z dzieckiem zdrowym i chorym.
• Ocena stanu ogólnego, analiza podstawowych objawów chorobowych, zalecane postępowanie diagnostycznolecznicze.
• Odrębności anatomiczne i fizjologiczne z uwzględnieniem grup wiekowych. Rozwój dziecka.
• Ocena wyników badań dodatkowych. Podstawy badania neurologicznego w poszczególnych okresach wieku
rozwojowego w praktyce.
• Wykonywanie podstawowych procedur diagnostycznych i terapeutycznych.
BUNA:
• Wartości podstawowych parametrów życiowych: dziecko, niemowlę, noworodek.
• Neurologiczne objawy fizjologiczne i patologiczne u dzieci.
• Diagnostyka bólu u dzieci.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Anders J., Wytyczne resuscytacji w zakresie resuscytacji noworodków i dzieci, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016.
2. Muller S., Thons M., Stany zagrożenia życia u dzieci, PZWL, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. Kacprzak-Bergman I., Szenborn L., Atlas chorób zakaźnych dzieci, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.
2. Kawalec W., Kubicka K., Repetytorium z pediatrii, PZWL, Warszawa 2005.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy
 Ćwiczenia - zaliczenie z oceną
 Zajęcia praktyczne- zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
Kryteria oceny ćwiczeń
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność odpracowana w innej grupie ćwiczeniowej, albo zrównoważona w sposób indywidualnie
ustalony z prowadzącym zajęcia (student uczestniczy w wolontariacie, itp.),
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,)
 średnia pozytywnych ocen, czyli uzyskania co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z realizacji każdego zleconego
zadania, z treści odnoszących się do efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, zadane
studentowi w czasie trwania ćwiczeń (kryteria w załączeniu),
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta,
Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej (2.0) stanowi:
 brak 100% obecności na zajęciach i brak usprawiedliwienia oraz ewentualnego odpracowania ćwiczeń w innej
grupie ćwiczeniowej,
 naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi
niezwiązanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania
zajęć),
 brak pozytywnej oceny, czyli ocena niedostateczna (2.0) z dwóch zleconych do realizacji zadań.
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
2
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania

1

0

czynności,
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

identyfikacja z
rolą zawodową

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym,
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
2
pełna
wykonania
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje

wykonane
czynności

1

0

przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co

najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I □ II X III □

Semestr studiów:
1□ 2□ 3X 4 □ 5□ 6□

Nazwa modułu/przedmiotu:

CHOROBY WEWNĘTRZNE Z
ELEMENTAMI ONKOLOGII

Liczba punktów ECTS:
4

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
 Czytanie wskazanego
piśmiennictwa
 Przygotowanie zleconego
zadania
 Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
 Przygotowanie zleconego zadania
 Przygotowanie do zaliczenia
ćwiczeń
Zajęcia praktyczne (ZP)

fakultatywny □

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta Sumaryczne
liczba godzin
obciążenie pracą
Godziny z
BUNA
studenta
udziałem
(czas pracy własnej
nauczyciela
studenta)
30
7
37
2

Liczba punktów
ECTS
1,5

2
3

15

23
10
13

38

1,5

16

9

25

1

61

39

100

4

 Przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Metody dydaktyczne
Podająca - wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, instruktaż, pokaz.
Problemowa – studium przypadku, dyskusja dydaktyczna.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta, praca z tekstem.

Praktyczna – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.
B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych
wywołanych chorobą.
Cele przedmiotu
C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu etiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i postępowania
ratowniczego w stanach nagłych w chorobach wewnętrznych i onkologii.
C2. Ukształtowanie profesjonalnej postawy wobec pacjentów systemu ratownictwa medycznego, ze szczególnym
uwzględnieniem wrażliwości na potrzeby innych, dyskrecji i poszanowania praw pacjenta.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji
zajęć dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W14. omawia uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne
najczęstszych nowotworów;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W

C.W15. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w najczęstszych problemach medycyny paliatywnej;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć

C.W16. omawia zasady postępowania ratunkowego w przypadku pacjenta
w stanie terminalnym;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W

C.W17. omawia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i
życia;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W19. omawia metody ograniczania
uwzględnieniem farmakoterapii dzieci;

szczególnym

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W20. omawia skale oceny bólu i możliwości wdrożenia leczenia
przeciwbólowego przez ratownika medycznego;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W24. omawia zasady badania podmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W25. omawia zasady badania przedmiotowego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W26. omawia przyczyny i rodzaje bólu w klatce piersiowej oraz jego
diagnostykę;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W27. omawia problematykę ostrego zespołu wieńcowego, zawału serca,
nadciśnienia tętniczego, rozwarstwienia aorty, niewydolności krążenia,
ostrego niedokrwienia kończyny, obrzęku płuc i zatorowości płucnej;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W28. omawia problematykę ostrej niewydolności oddechowej;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W29. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w zespole ostrej niewydolności oddechowej, zaostrzeniu
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmie, ostrych stanach zapalnych
dróg oddechowych i odmie opłucnowej;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

bólu,

ze

C.W30. omawia przyczyny, objawy i postępowanie w ostrej niewydolności
nerek;

C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

C.W31. omawia wybrane choroby przewodu pokarmowego;
C.W32. omawia zagadnienia śpiączki metabolicznej i stanów nagłego
zagrożenia w endokrynologii;
C.W33. omawia metody oceny stanu odżywienia;
C.W35. omawia leki stosowane w nagłych chorobach internistycznych,
neurologicznych i psychiatrycznych;
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA

C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

Ć/ZP/BUNA

C.U12. interpretuje wyniki badań pacjenta z przewlekłą niewydolnością
oddechową;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

Ć/ZP/BUNA

C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretować go w podstawowym
zakresie;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U15. ocenia i opisywać stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

ZP

360°, samoocena

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;

Przedłużona
obserwacja, ocena

K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w tym
z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku
wielokulturowym i wielonarodowościowym;

Przedłużona
obserwacja, ocena

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

Przedłużona
obserwacja, ocena

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena

ZP

360°, samoocena

ZP

360°, samoocena

Ć/ZP/BUNA

360°, samoocena

Ć/ZP

360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
 Czynniki ryzyka chorób internistycznych. Organizacja opieki internistycznej.
 Wczesne rozpoznawanie i postępowanie w stanach nagłych.
 Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach internistycznych.
 Przyczyny, rozpoznawanie, leczenie oraz opieka nad pacjentami z chorobami układu krążenia.
 Przyczyny, rozpoznawanie, leczenie oraz opieka nad pacjentami z chorobami układu oddechowego.
 Etiopatogeneza, objawy kliniczne, przebieg oraz leczenie wybranych chorób tkanki łącznej.
 Etiopatogeneza, rozpoznawanie, objawy kliniczne, leczenie farmakologiczne i dietetyczne pacjenta z chorobami
układu kostno-stawowego.

 Podstawy rozpoznawania, leczenia oraz opieki nad pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego.
 Przyczyny, rozpoznawanie, leczenie oraz opieka nad pacjentami w wybranych chorobach onkologicznych.
BUNA:
Medyczne czynności ratunkowe w fazie przedszpitalnej w wybranych stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego.
Problematyka ćwiczeń symulacyjnych
Z udziałem nauczyciela:
 Wywiad i badanie fizykalne chorego w wybranych jednostkach chorobowych i stanach nagłych pochodzenia
wewnętrznego.
 Dokumentacja medyczna obowiązująca w przypadku chorób wewnętrznych i onkologicznych.
 Badania diagnostyczne w schorzeniach internistycznych.
 Przygotowanie chorego do badań, opieka w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u
pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia zgodnie z obowiązującymi procedurami w oddziale.
 Analiza i interpretacja wyników badań.
BUNA:
Formułowanie diagnozy ratunkowej, ustalenie celu i planu postępowania ratunkowego.
Zajęcia praktyczne:
Z udziałem nauczyciela:
 Zasady organizacji pracy w oddziale chorób wewnętrznych, procedury obowiązujące w oddziale.
 Zapoznanie się z dokumentacją medyczną obowiązującą w oddziale wewnętrznym. Analiza dokumentacji medycznej
pacjenta.
 Wywiad i badanie fizykalne chorego w oddziale internistycznym.
 Planowanie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z uwzględnieniem obowiązujących procedur w oddziale
internistycznym, realizacja planu i udokumentowanie. Udział w diagnozowaniu pacjenta w oddziale internistycznym.
 Ocena niebezpieczeństwa powikłań wynikających z badań specjalistycznych, leczenia farmakologicznego,
dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo-pielęgnacyjnego z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z
unieruchomienia chorego w łóżku, planowanie interwencji ratunkowych.
 Ocena ryzyka wystąpienia i rozpoznawanie stanów zagrożenia życia u chorych w przebiegu choroby. Monitorowanie
stanu zdrowia pacjenta.
 Udział w leczeniu farmakologicznym, dietetycznym, rehabilitacyjnym pacjentów w oddziale internistycznym i
onkologicznych.
BUNA:
Wdrożenie interwencji oraz ewaluacja osiągniętych celów w przypadkach schorzeń w wybranych stanach internistycznych.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
• Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
 Jakubaszko J. (pol. red.), Medycyna ratunkowa – nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego, Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006.
 Kokot F., Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, PZWL, Warszawa 2009.
 Szczeklik A., Interna Szczeklika – Podręcznik chorób wewnętrznych 2019, Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
• Literatura uzupełniająca:
 Brady W., Mattu A., EKG w medycynie ratunkowej 2, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2011.
 Hryniewiecki T. (red.), Stany nagłe 3, Medical Tribune Polska, Warszawa 2014.
 Sosada K., Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, PZWL, Warszawa 2016.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy
 Ćwiczenia symulacyjne - zaliczenie z oceną
 Zajęcia praktyczne- zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY

(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
Kryteria oceny ćwiczeń
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność odpracowana w innej grupie ćwiczeniowej, albo zrównoważona w sposób indywidualnie
ustalony z prowadzącym zajęcia (student uczestniczy w wolontariacie, itp.),
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,)
 średnia pozytywnych ocen, czyli uzyskania co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z realizacji każdego zleconego
zadania, z treści odnoszących się do efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, zadane
studentowi w czasie trwania ćwiczeń (kryteria w załączeniu),
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta,
Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej (2.0) stanowi:
 brak 100% obecności na zajęciach i brak usprawiedliwienia oraz ewentualnego odpracowania ćwiczeń w innej
grupie ćwiczeniowej,
 naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi
niezwiązanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania
zajęć),
 brak pozytywnej oceny, czyli ocena niedostateczna (2.0) z dwóch zleconych do realizacji zadań.

Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z
czynności,
rolą zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
i analizie swojego
ukierunkowania
ukierunkowaniu
i
sytuację
mało pewnie,
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
we współpracy z
w niektórych
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
1
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
terapeutycznym
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
swojego
werbalnego
w każdym
sytuacji
bardzo
wykonuje
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
0
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym,
czynności
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta

Liczba
punktów

2

1

0

Zasady

Sprawność

Skuteczność

Samodzielność

Komunikowanie

Postawa

przestrzega
zasad,
właściwa
technika
i kolejność
wykonania
czynności,
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

czynności
wykonuje
pewnie,
energicznie

postępowanie
uwzględnia
sytuację
pacjenta, osiąga
cel

planuje i
wykonuje
działania
samodzielnie

poprawny,
samodzielny,
skuteczny
dobór treści

analizuje swoje
postępowanie,
współpracuje z
zespołem
terapeutycznym,
pełna
identyfikacja z rolą
zawodową

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I □ II □ III X

Semestr studiów:
1□ 2 □ 3□ 4□ 5X

Nazwa modułu/przedmiotu:

NEUROLOGIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 3
fakultatywny □
do wyboru □

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
 Czytanie wskazanego
piśmiennictwa
 Przygotowanie zleconego
zadania
 Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
- przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
15
10
3

6□

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

25

1

2
5

12
16

13
9
9

25
25

1
1

43

32

75

3

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, instruktaż, pokaz.
Problemowa – studium przypadku, dyskusja dydaktyczna.
Samokształceniowa – praca z tekstem.
Praktyczna – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia.

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych
wywołanych chorobą.
Cele przedmiotu
C1. Teoretyczne i praktyczne pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu przyczyn, rozpoznawania, postępowania w
chorobach neurologicznych.
C2. Zapoznanie z wybranymi przypadkami klinicznymi i postępowaniem ratownika medycznego w warunkach SOR i ZRM.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W35. omawia leki stosowane w nagłych chorobach internistycznych,
neurologicznych i psychiatrycznych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W36. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w najczęstszych chorobach układu nerwowego;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W37. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w bólach głowy i chorobach naczyniowych mózgu, w
szczególności w udarze mózgu oraz padaczce;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W38. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w zakażeniach układu nerwowego, w szczególności w
zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W39. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w chorobach otępiennych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W40. omawia rodzaje badań obrazowych oraz obraz radiologiczny
podstawowych chorób;

Egzamin pisemny
i/lub ustny
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena

C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;

C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U48. ocenia nagłe zagrożenia neurologiczne u pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

W/BUNA
C/ZP/BUNA

C/ZP/BUNA

C/ZP/BUNA

C/ZP/BUNA

C/ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

C/ZP

360°, samoocena

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena

C/ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

C/ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

C/ZP/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena
360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

C/ZP

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
• Etiopatogeneza zaburzeń neurologicznych.
• Czynniki ryzyka wystąpienia chorób neurologicznych u pacjentów w róznym wieku.
• Wpływ zaburzeń podstawowych funkcji życiowych na układ nerwowy.
• Zaburzenia czucia, ruchu i napięcia mięśniowego.
• Urazy mózgu i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Choroby demielinizacyjne, guzy mózgu i choroby mięśni i nerwów
obwodowych.
• Farmakoterapia w chorobach neurologicznych, interakcje z innymi lekami.
• Hospitalizacja i choroba – reakcje chorego w zależności od wieku i stanu zdrowia. Wsparcie psychiczne chorych
neurologicznych.
BUNA:
Patofizjologia mózgowego przepływu krwi i skutki nagłych zaburzeń krążenia mózgowego.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
• Organizacja specjalistycznej opieki neurologicznej.
• Patofizjologia i powikłania w chorobach neurologicznych.
• Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach neurologicznych.
• Badania diagnostyczne w chorobach neurologicznych.
• Podstawy farmakologii chorób ośrodkowego układu nerwowego.
BUNA:
Śpiączki –przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie (badanie pacjenta nieprzytomnego).
Zajęcia praktyczne:
Z udziałem nauczyciela:
• Rozpoznawanie najczęstszych klinicznych objawów i zespołów patologicznych w chorobach układu nerwowego.
• Technika badania fizykalnego chorego neurologicznego.
• Rozpoznawanie stanów zaburzenia przytomności i świadomości oraz zaburzenia kontaktu chorego z otoczeniem z
powodu dysfunkcji mowy.
• Ocena kliniczna chorego nieprzytomnego z powodu chorób OUN.
• Ocena stanu pacjenta neurologicznego z zastosowaniem wybranych skal spośród: skala Glasgow, skala NIHSS, skala
Mathew, skala MMSE, test Loveta, skala Barthel, skala Nortona, Skandynawska Skala Udarów.
Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy ratowniczej, ustala celu i planu postępowania ratunkowego, wdrożenie
interwencji oraz ewaluacja osiągniętych celów.
BUNA:
• Postępowanie ratunkowe w udarze mózgu w fazie przedszpitalnej i SOR.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Dróżdż A., Neurologia w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego, Poznań 2011.
• Fuller G., Badanie neurologiczne. To proste, Urban &Partner, Wrocław 2009.
• Kozubski W. (pol. red.), Stany nagłe w neurologii - od objawu do rozpoznania, PZWL, Warszawa 2007.
• Prusinski A., Neurologia praktyczna, PZWL, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca:
• Adler J., Plantz S., Medycyna ratunkowa (NMS), Urban & Partner, Wrocław, 2007.
• Barcikowska M., Neurologia: podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2014.
• Kozubski W (pol. red.), Neurologia i Neurochirurgia, Urban & Partner, Wrocław 2006.
• Muller P. (pol. red.), Stany nagłe w medycynie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2014.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy

 Zajęcia praktyczne, ćwiczenia - zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu.
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna),
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,

 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
ukierunkowania
i
sytuację
mało pewnie,
i analizie swojego
ukierunkowaniu
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
we współpracy z
w niektórych
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
1
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
swojego
werbalnego
w każdym
wykonuje
sytuacji
bardzo
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
0
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna

(podpis)

Ocena
Bardzo dobra

Kryterium
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Dobra
Dostateczna
Niedostateczna
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I □ II □ III X

Semestr studiów:
1□ 2□ 3□ 4□ 5X

Nazwa modułu/przedmiotu:

PSYCHIATRIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 3
fakultatywny □
do wyboru □

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
 Czytanie wskazanego
piśmiennictwa
 Przygotowanie zleconego
zadania
 Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
12
14
4

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

26

1

5
5

12
16

12
9
9

24
25

1
1

40

35

75

3

 Przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6□

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, instruktaż, pokaz.
Problemowa – studium przypadku, dyskusja dydaktyczna.
Samokształceniowa – praca z tekstem.
Praktyczna – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patologia, psychologia, etyka zawodowa ratownika medycznego.

B. Wymagania wstępne: wiedza w zakresie anatomii i fizjologii, psychologii.
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z podstawami psychopatologii, ogólnymi zasadami oceny stanu psychicznego pacjentów, zbierania
wywiadów zwłaszcza uzyskania informacji ważnych z punktu widzenia dalszego postępowania z pacjentem
zaburzonym psychicznie.
C2. Zapoznanie z ostrymi zaburzeniami psychicznymi wymagającymi od ratownika posiadania specjalistycznej wiedzy,
umiejętności komunikowania się i postępowania z takimi pacjentami.
C3. Przygotowanie do efektywnego komunikowania się i postępowania wobec pacjenta zaburzonego psychicznie w
szczególności w stanach ostrych.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W9. omawia symptomatologię ogólną zaburzeń psychicznych i zasady
ich klasyfikacji według głównych systemów klasyfikacyjnych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W10. omawia objawy najczęstszych chorób psychicznych, zasady ich
diagnozowania i postępowania terapeutycznego;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W11. omawia specyfikę zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i
osób starszych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W12. omawia regulacje prawne dotyczące ochrony zdrowia
psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyjęcia do szpitala
psychiatrycznego;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W13. omawia rodzaje środków przymusu bezpośredniego i zasady ich
stosowania w systemie ochrony zdrowia;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U15. ocenia i opisywać stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Egzamin pisemny
i/lub ustny
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena

W/BUNA
C/ZP/BUNA
C/ZP/BUNA
C/ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

C/ZP

360°, samoocena

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

Przedłużona
obserwacja, ocena
360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

C/ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

ZP/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

C/ZP

C/ZP

360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
• Elementy psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Ogólne wskazówki dotyczące oceny stanu psychicznego.

•
•
•
•
•
•

Ostre zaburzenia psychiczne. Zaburzenia świadomości i dezorientacja zaburzenia ruchowe.
Zasady postępowania z pacjentami z zaburzeniami spostrzegania (omamy) i zaburzeniami myślenia (urojenia).
Różnicowanie zespołów czynnościowych od zespołów „organicznych”.
Zaburzenia dysocjacyjne pod postacią somatyczną.
Zaburzenia psychiczne występujące wśród dzieci i młodzieży.
Zagadnienia etyczne i prawne postępowania wobec chorego psychicznie. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

BUNA:
• Leczenie biologiczne.
• Znaczenie współpracy z rodziną chorego, grupy wsparcia.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
• Badania diagnostyczne w chorobach psychiatrycznych.
• Sytuacje traumatyczne, wypadkowe, urazowe – ocena świadomości, stanu emocjonalnego oraz funkcji poznawczych.
• Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną. Zaburzenia somatyzacyjne. Zaburzenia hipochondryczne. Zaburzenia
autonomiczne występujące pod postacią somatyczną. Uporczywe bóle psychogenne.
BUNA:
• Przedawkowanie i zatrucia lekami oraz ostre zespoły polekowe. Zespoły odstawienia (abstynencyjne).
Zajęcia praktyczne:
Z udziałem nauczyciela:
• Wywiad, ocena stanu somatycznego i psychicznego.
• Ocena objawów psychopatologicznych u wybranych schorzeniach psychiatrycznych.
• Rozpoznanie i postępowanie w stanach nagłych w psychiatrii.
• Udział w procesie zdrowienia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.
• Zastosowanie przymusu bezpośredniego.
• Zapoznanie się z dokumentacją medyczną w oddziale psychiatrycznym.
• Rola zespołu terapeutycznego w procesie leczenia i rehabilitacji pacjenta, znaczenie poprawnej komunikacji.
BUNA:
Planowanie opieki oraz działań leczniczo-rehabilitacyjnych na podstawie rozpoznanych problemów pacjenta
(schizofrenia, depresja, sstan maniakalny, anoreksja, uzależnienia).
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Bilikiewicz A., Dąbrowski S., Psychiatria, PZWL, Warszawa 2009.
• Jaracz J., Patrzała A., Psychiatria w praktyce ratownika medycznego, PZWL, Warszawa 2020.
• Petit J. R., Psychiatria ratunkowa, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
B. Literatura uzupełniająca:
• Bryant R. A., Harvey A. G., Zespół ostrego stresu. Teoria, pomiar, terapia, PWN, Warszawa 2003.
• Foyberg H. J., Schnajder W., Stieglitz R. D., Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej,
PZWL, Warszawa 2014.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy
 Zajęcia praktyczne, ćwiczenia - zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
postępowanie
planuje i
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
uwzględnia
wykonuje
wykonuje
zasad,
2
współpracuje z
skuteczny
sytuację
działania
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
energicznie
technika

1

0

i kolejność
wykonania
czynności,
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

pacjenta, osiąga
cel

terapeutycznym,
pełna
identyfikacja z rolą
zawodową

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I □ II □ III X

Semestr studiów:
1□ 2□ 3 □ 4□ 5□ 6X

Nazwa modułu/przedmiotu:

CHOROBY ZAKAŹNE I
TROPIKALNE

Liczba punktów
ECTS: 1,5

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
 Czytanie piśmiennictwa
 Realizacja zadania
 Przygotowanie do zaliczenia
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

fakultatywny □

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
18
20
9
6
5

18

20

Kod modułu

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

38

1,5

38

1,5

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, instruktaż, pokaz.
Samokształceniowa – praca z tekstem.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: brak.
B. Wymagania wstępne: wiedza w zakresie fizjologii.
Cele przedmiotu
C1. Przekazanie wiedzy na temat wybranych chorób zakaźnych i tropikalnych.
C2. Zapoznanie z zasadami rozpoznawania chorób zakaźnych lub tropikalnych, w tym stanów zagrożenia życia.
C3. Zapoznanie z zasadami postępowania po ekspozycji na materiał zakażony HBV, HCV, HIV.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W34. przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
profilaktycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych,
pasożytniczych i grzybicach, w tym zakażeniach pneumokokowych i
meningokokowych, wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym niedoborze
odporności AIDS, sepsie i zakażeniach szpitalnych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena

W/BUNA

W
W

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

W

360°, samoocena

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

Przedłużona
obserwacja, ocena
360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

W/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

W/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

W/BUNA

W/BUNA

360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
• Etiologia, epidemiologia, immunologia chorób zakaźnych.
• Stany zagrożenia życia w chorobach zakaźnych: tężec, zatrucie jadem kiełbasianym.
• Zatrucie pokarmowe. Różnicowanie biegunek.
• Wirusowe zapalenia wątroby i ich profilaktyka.
• Inwazyjna choroba meningokokowi, gorączka krwotoczna, malaria.
• Zakażenie HIV. Profilaktyka poekspozycyjna HIV, HBV, HCV.
• Najważniejsze egzotyczne choroby pasożytnicze i zakaźne importowane do Polski z obszarów odmiennej strefy
klimatyczno-środowiskowej i sanitarno-higienicznej.
BUNA:
• Różnicowanie żółtaczek.
• Stany zagrożenia życia w chorobach zakaźnych: śpiączka wątrobowa.
• Różnicowanie stanów gorączkowych.
• Aktualne rozprzestrzenienie geograficzne chorób tropikalnych na świecie.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Kasper D. L., Fauci A. S., Harrison. Choroby zakaźne, t. 1 i 2, Czelej, Lublin 2012.
• Korzeniewski K., Medycyna podróży. Kompendium, PZWL, Warszawa 2015.

B. Literatura uzupełniająca:
• Cianciara J., Juszczyk J., Choroby zakaźne i pasożytnicze, Czelej, Lublin 2007.
• Dziubek Z. (red.), Choroby zakaźne i pasożytnicze, PZWL, Warszawa 2012.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria zaliczenia wykładów
Warunki dopuszczenia do zaliczenia:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
 uzyskanie zaliczenia BUNY (projekt/test/odpowiedź ustna)
Zaliczenie wykładów ma formę:
 testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda prawidłowa
odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60% prawidłowych
odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi

Dostateczna

Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Niedostateczna
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU - modułowa:
Ocena z wykładów.
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I □ II □ III X

Nazwa modułu/przedmiotu:

KARDIOLOGIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
 Czytanie piśmiennictwa
 Przygotowanie do realizacji
zadania
 Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
 Realizacja zleconego zadania
 Przygotowanie do ćwiczeń
 Przygotowanie do zaliczenia
Zajęcia praktyczne (ZP)

Semestr studiów:
1□ 2 □ 3□ 4□ 5 X 6□
Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 3
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
15
10
3
3

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

25

1

26

1

16

11
4
3
4
8

24

1

46

29

75

3

5

15

 Przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Metody dydaktyczne
Podająca - wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, instruktaż, pokaz.
Problemowa – studium przypadku, dyskusja dydaktyczna.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta, praca z tekstem.

Praktyczna – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, wykonywanie świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.
B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych
wywołanych chorobą.
Cele przedmiotu
C1. Nabycie wiedzy z zakresu badania podmiotowego i przedmiotowego w odniesieniu do najczęstszych chorób układu
sercowo-naczyniowego, występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań, podstaw elektrokardiologii.
C2. Zapoznanie z patogenezą oraz uwarunkowaniami genetycznymi, środowiskowymi i epidemiologicznymi najczęstszych
chorób układu krążenia, w tym szczególnie ostrych stanów kardiologicznych.
C3. Wykształcenie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia podstawowego badania przedmiotowego i podmiotowego
w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W24. zasady badania podmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W25. zasady badania przedmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania świadczeń
zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W26. omawia przyczyny i rodzaje bólu w klatce piersiowej oraz jego
diagnostykę;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W27. omawia problematykę ostrego zespołu wieńcowego, zawału serca,
nadciśnienia tętniczego, rozwarstwienia aorty, niewydolności krążenia,
ostrego niedokrwienia kończyny, obrzęku płuc i zatorowości płucnej;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W35. omawia leki stosowane w nagłych chorobach internistycznych,
neurologicznych i psychiatrycznych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W54. omawia wskazania do układania pacjenta w pozycji właściwej dla
jego stanu lub odniesionych obrażeń;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W83. omawia procedury specjalistyczne w stanach nagłych pochodzenia
wewnętrznego, w szczególności takie jak: elektrostymulacja, kardiowersja,
pierwotna przezskórna interwencja wieńcowa (Percutaneous coronary
intervention, PCI), kontrapulsacja wewnątrzaortalna (Intra-aortic balloon
pump, IABP), dializa, sztuczna wentylacja i formy krążenia
pozaustrojowego;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretować go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;

C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;

C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
C.U47. wykonuje kardiowersję i elektrostymulację zewnętrzną serca;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

ZP

360°, samoocena

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

Przedłużona
obserwacja, ocena
Przedłużona
obserwacja, ocena

ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

ZP/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

ZP

360°, samoocena

Ć/ZP

360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
• Choroba niedokrwienna serca – czynniki ryzyka, postacie kliniczne.
• Pierwotna i wtórna profilaktyka choroby niedokrwiennej serca, dusznica bolesna – postacie.
• Wskazania do koronarografii pilnej i planowej.
• Ostre zespoły wieńcowe, zawał serca.
• Stany naglące w kardiologii – nagłe zatrzymanie krążenia – przyczyny, mechanizmy, objawy kliniczne, postępowanie
reanimacyjne.
• Obrzęk płuc – przyczyny sercowe i pozasercowe.
• Wstrząs kardiogenny – przyczyny, objawy i leczenia.
• Zator tętnicy płucnej – przyczyny, objawy kliniczne, leczenie.
• Niewydolność krążenia – ostra i przewlekła.
• Postępowanie w arytmiach. Zaburzenia rytmu serca.
• Stymulacja elektryczna stała i czasowa. Wskazania do wszczepienia układu stymulującego serce.
• Postępowanie z chorym z wszczepionym rozrusznikiem serca.

BUNA:
• Profilaktyka zatorowości.
• Tamponada osierdzia – przyczyny, objawy kliniczne, leczenie.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
• Diagnostyka choroby niedokrwiennej – elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, koronarografia.
• Leczenie zabiegowe choroby niegokrwiennej serca – metody rewaskularyzacji mieśnia serca, przezskórna angioplastyka
wieńcowa, stenty.
• Postępowanie z chorym na zawał serca w okresie przedszpitalnym i w OIOK – leczenie fibrybnolityczne i interwencyjne.
• Wspomaganie krażenia – kontrapulsacja wewnątrzaortalna.
• Pobudzenia przedwczesne nadkomorowe, napadowy częstoskurcz nadkomorowy, trzepotanie i migotanie
przedsionków.
• Podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG.
• Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych metodą nieinwazyjną, poprawne wykonanie zapisu.
• Elektroterapia stymulacja przezskórna, kardiowersja elektryczna, defibrylacja.
• Ocena czynność układu krążenia.
• Farmakoterapia w kardiologii – etap przedszpitalny i szpitalny, zgodnie z kompetencjami zawodowymi ratownika
medycznego.
• Postępowanie terapeutyczne przedszpitalne w schorzeniach kardiologicznych – dostęp naczyniowy, kardiowersja
elektryczna, tlenoterapia.
BUNA:
• Najczęstsze zaburzenia rytmu i przewodzenia i ich diagnostyka różnicowa.
• Farmakoterapia niewydolności krążenia.
• Rodzaje stymulacji, stymulacja antyarytmiczna.
• Zespół płucno-sercowy – etiologia, objawy kliniczne, leczenie.
Zajęcia praktyczne:
Z udziałem nauczyciela:
• Rola i zadania personelu medycznego w oddziale kardiologicznym.
• Przyjęcie chorego do oddziału kardiologicznego. Nawiązywanie właściwego kontaktu z pacjentem.
• Obserwacja chorych pod kątem występowania objawów świadczących o nieprawidłowym funkcjonowaniu układu
krążenia – dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych chorych.
• Kontrola i interpretacja wyników rutynowych badań diagnostycznych wykonywanych u pacjentów.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej zakres wykonywanych zabiegów, czynności opiekuńczych i
działań pielęgnacyjnych, leczniczych oraz diagnostycznych.
• Zapoznanie z zadaniami członków zespołu terapeutycznego sprawującego opiekę na chorym kardiologicznie.
• Ocena stanu funkcji układu krążenia na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego u pacjentów z
chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą niewydolnością krążenia.
• Nadzór nad chorym wymagającym intensywnej terapii – zawał mięśnia sercowego.
• Odczytywanie i podstawowa interpretacja zapisu EKG czynności serca.
• Zadania ratownika medycznego wobec nagłych zagrożeń w schorzeniach internistycznych.
BUNA:
• Standardy, procedury i algorytmy postępowania w opiece nad chorym z chorobą układu krążenia.
• Specjalistyczne badania diagnostyczne. Zadania ratownika medycznego w przygotowaniu pacjenta do badania.
• Leczenie farmakologiczne.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Brzezińska-Rajszys G., Dąbrowski M., Rużyłło W., Witkowski A., Kardiologia interwencyjna, PZWL, Warszawa 2009.
• Dąbrowska A., Podstawy elektrokardiografii, PZWL, Warszawa 2007.
• Topol E., Kardiologia interwencyjna, t. 1-3, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
B. Literatura uzupełniająca:
Szczeklik A., Kardiologia. Podręcznik oparty na zasadach EBM, t. 1-2, MP, Kraków 2007.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy
 Ćwiczenia symulacyjne - zaliczenie z oceną
 Zajęcia praktyczne- zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia

PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
Kryteria oceny ćwiczeń
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność odpracowana w innej grupie ćwiczeniowej, albo zrównoważona w sposób indywidualnie
ustalony z prowadzącym zajęcia (student uczestniczy w wolontariacie, itp.),
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,)
 uzyskania co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z realizacji każdego zleconego zadania, z treści odnoszących się do
efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, zadane studentowi w czasie trwania
ćwiczeń (kryteria w załączeniu),
Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej (2.0) stanowi:

 brak 100% obecności na zajęciach i brak usprawiedliwienia oraz ewentualnego odpracowania ćwiczeń w innej
grupie ćwiczeniowej,
 naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi
niezwiązanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania
zajęć),
 brak pozytywnej oceny, czyli ocena niedostateczna (2.0) z dwóch zleconych do realizacji zadań.
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z
czynności,
rolą zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
mało pewnie,
ukierunkowaniu
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
we współpracy z
w niektórych
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
1
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
terapeutycznym
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie potrafi
nie potrafi
nie przestrzega
naprowadzania
uwagę
wykonuje
utrzymać
krytycznie ocenić
zasad,
indywidualnej
niepewnie,
i przypominania
i analizować
kontaktu
chaotycznie
sytuacji
bardzo
swojego
werbalnego
w każdym
wykonuje
pacjenta, nie
wolno
z pacjentem
działaniu
postępowania, nie
działania, nie
osiąga celu
dokumentuje
współpracuje
0
wykonanych
z zespołem
czynności
terapeutycznym,
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,

a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
pewnie,
sytuację
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
nie zawsze
przestrzega
czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
krytycznej ocenie
zasad po
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
ukierunkowaniu
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
mało pewnie,
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
we współpracy z
wykonane
w niektórych
1
zespołem
czynności po
działaniach
cel po
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
w identyfikacji z
rolą zawodową
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie potrafi
nie potrafi
nie przestrzega
wykonuje
naprowadzania
uwagę
krytycznie ocenić
utrzymać
zasad,
indywidualnej
i analizować
niepewnie,
kontaktu
i przypominania
chaotycznie
sytuacji
bardzo
swojego
werbalnego
w każdym
wykonuje
pacjenta, nie
wolno
działaniu
postępowania, nie
z pacjentem
działania, nie
0
osiąga celu
współpracuje
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi

Niedostateczna

Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I□
II □ III X

Semestr studiów:
1□ 2□ 3□ 4□ 5□

Nazwa modułu/przedmiotu:

MEDYCYNA KATASTROF I
MEDYCYNA TAKTYCZNA

Liczba punktów
ECTS: 2

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

18

32

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
18
32
10
9
13

Formy realizacji zajęć

6X

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

50

2

50

2

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, instruktaż, pokaz.
Samokształceniowa – praca z tekstem.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.
B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych
wywołanych chorobą.
Cele przedmiotu
C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie zasad postępowania w sytuacji wypadku, wypadku masowego i katastrofy
z uwzględnieniem różnych czynników masowego rażenia.

C2. Kształcenie umiejętności szybkiej oceny sytuacji pod kątem bezpieczeństwa własnego oraz miejsca zdarzenia o
charakterze masowym oraz sprawnego przeprowadzenia segregacji medycznej.
C3. Kształcenie umiejętności odpowiedzialnego postępowania terapeutyczno-transportowego w sytuacji nadzwyczajnych
zagrożeń środowiskowych i katastrof.
C4. Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i życie własne, członków ZRM, oraz poszkodowanych w zdarzeniu
masowym.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W74. omawia zasady podejmowania działań zabezpieczających w celu
ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

C.W75. omawia zasady segregacji medycznej przedszpitalnej pierwotnej i
wtórnej oraz segregacji szpitalnej;

Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny

C.W85. omawia zagrożenia środowiskowe;
C.W86. omawia rodzaje katastrof, procedury medyczne i działania
ratunkowe podejmowane w zdarzeniach mnogich i masowych oraz
katastrofach, a także w zdarzeniach z wystąpieniem zagrożeń chemicznych,
biologicznych, radiacyjnych lub nuklearnych;
C.W87. omawia etyczne aspekty postępowania
zdarzeniach mnogich i masowych oraz katastrofach;

ratowniczego

w

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U25. identyfikuje na miejscu zdarzenia sytuację narażenia na czynniki
szkodliwe i niebezpieczne;
C.U58. dokonuje segregacji medycznej przedszpitalnej pierwotnej i wtórnej
oraz segregacji szpitalnej;
C.U59. działa zespołowo, udzielając pomocy w trudnych warunkach
terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach znacznego obciążenia
fizycznego i psychicznego;
C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena

W/BUNA
W/BUNA

W/BUNA

W/BUNA

W/BUNA

W/BUNA

W/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

W/BUNA

360°, samoocena

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena

W/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

W/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

W/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena
360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

W/BUNA

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
• Definicje i rodzaje zdarzeń masowych i katastrof.
• Organizacja pomocy medycznej w wypadkach masowych i katastrofach.
• Triage - segregacja medyczna.
• Czynniki masowego rażenia: rodzaje, objawy, skutki działania.
• Współpraca międzynarodowa w zdarzeniach masowych i katastrofach.
• Rola i zadania szpitalnego oddziału ratunkowego w warunkach wypadku masowego i katastrofy.
• Bioterroryzm.
• Psychologiczne następstwa zdarzenia masowego i katastrofy.
• Ewakuacja medyczna.
• Działania medyczne na miejscu zdarzenia masowego i katastrofy.
• Pole walki jako środowisko medyczne.
• Strefy opieki nad poszkodowanym.
•
BUNA:
• Zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych.
• Poziomy pomocy medycznej w służbach mundurowych.
• Historical Tactical Combat Casualty Care.
• System segregacji dorosłych i dzieci, różnice w ocenie poszkodowanych i kwalifikowaniu do grupy, w jakiej
kolejności zostanie udzielana pomoc.
• Sposoby udzielania pierwszej pomocy w warunkach pola walki.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Briggs M. (red.), Wczesne medyczne postępowanie w katastrofach, PZWL, Warszawa 2007.
• Ciećkiewicz J. (red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, Górnicki Wydawnictwo Medyczne,
Wrocław 2010.
• Goniewicz M.(red.) Medycyna katastrof. Problemy organizacyjno-diagnostyczne, WSEiP, Kielce 2012.
• Zawadzki A. (red.), Medycyna ratunkowa i katastrof, PZWL, Warszawa 2011.
B. Literatura Uzupełniająca
• Guła P., Postępowanie ratownicze w wypadkach masowych i katastrofach, MP, Kraków 2009.
• Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, PZWL, Warszawa 2015.
• Janiak M, Wójcik A.,(red.), Medycyna zagrożeń i urazów radiacyjnych, PZWL, Warszawa 2005.
• Klukowski K. (red.), Medycyna wypadków w transporcie, PZWL, Warszawa 2005.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Egzamin – wykłady
 Zaliczenie bez oceny – BUNA
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i BUNY.
Część B to ocena z egzaminu.
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia wykładów oraz zaliczenia BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda

prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to ocena z wykładu – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi

Dostateczna

Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Niedostateczna
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:

dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska

Osoba(y) prowadząca(e):

wykład: dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska
seminaria:
ćwiczenia: dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II □ III □

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Semestr studiów:
1X 2X 3□ 4□

Nazwa modułu/przedmiotu:

PODSTAWOWE ZABIEGI MEDYCZNE

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Liczba punktów
ECTS: 6
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9+9
15 + 16
5+8
5+4
5+4

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do zaliczenia
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

Kod modułu

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

49

1+1

63

1 + 1,5

32

13 + 20
6+9
2+4
5+7
6

38

1,5

80

70

150

6

12 + 18

Razem

5□ 6□

Metody dydaktyczne
wykład: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
ćwiczenia: metoda problemowa, metoda przypadków, mikronauczanie, metoda sytuacyjna z wykorzystaniem fantomów,
praca w grupach, analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-giełda pomysłów "burza mózgów", dyskusja, rozwiązywanie
zadań
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
zaliczenie przedmiotów zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym

Cele przedmiotu
Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w
tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pierwszej pomocy i kwalifikowanej
pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zespołów ratownictwa medycznego.
Szczegółowe cele kształcenia:
C1. zdobycie i utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
C2. zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
C3. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy,
C4. kształtowanie właściwej postawy etycznej.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

C.W56. omawia zasady prowadzenia podstawowej i zaawansowanej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci;

Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny

C.W57. omawia wskazania do odsysania dróg oddechowych i techniki jego
wykonywania;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W58. omawia wskazania do przyrządowego i bezprzyrządowego
przywracania drożności dróg oddechowych i techniki ich wykonywania;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W59. omawia wskazania do podjęcia tlenoterapii biernej lub wentylacji
zastępczej powietrzem lub tlenem, ręcznie lub mechanicznie – z użyciem
respiratora i techniki ich wykonywania;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W61. omawia wskazania do wykonania defibrylacji manualnej,
zautomatyzowanej i półautomatycznej oraz techniki ich wykonania;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W63. omawia zasady monitorowania czynności układu oddechowego i
układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W73. omawia procedury medyczne stosowane przez ratownika
medycznego, w szczególności zaopatrywanie ran i oparzeń, tamowanie
krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń oraz
unieruchamianie kręgosłupa, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka
szyjnego, a także podawanie leków;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/Ć/BUNA

C.W41. omawia zasady łańcucha przeżycia;
C.W42. charakteryzuje zasady udzielania pierwszej pomocy pacjentom
nieurazowym;
C.W43. omawia zasady ewakuacji poszkodowanych z pojazdu;
C.W44. omawia zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków;
C.W45. omawia zasady i technikę wykonywania opatrunków;
C.W54. omawia wskazania do układania pacjenta w pozycji właściwej dla
jego stanu lub odniesionych obrażeń;
C.W55. omawia przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia;

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;

C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

W/Ć/BUNA
W/Ć/BUNA
W/Ć/BUNA
W/Ć/BUNA
W/Ć/BUNA
W/Ć/BUNA
W/Ć/BUNA
W/Ć/BUNA

Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;

C.U26. przygotowuje pacjenta do transportu;
C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne u
osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z uwzględnieniem
prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających resuscytację
(urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratora);
C.U39.
przywraca
bezprzyrządowymi;
C.U40.
przyrządowo
nadgłośniowymi;

drożność
udrażnia

dróg

oddechowych

metodami

oddechowe

metodami

drogi

C.U43. wdraża tlenoterapię zależnie od potrzeb pacjenta i wspomaga
oddech;
C.U44. stosuje zasady aseptyki i antyseptyki, zaopatruje prostą ranę,
zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;
C.U45. prowadzi
wentylację zastępczą
samorozprężalnego i respiratora transportowego;

z

użyciem

worka

C.U46. wykonuje defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora
manualnego i zautomatyzowanego;
C.U51. tamuje krwotoki zewnętrzne i unieruchamia kończyny po urazie;

C.U52. stabilizuje i unieruchamia kręgosłup;

C.U60. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

W/Ć/ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP

360°, samoocena

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

W/Ć/ZP/BUNA

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP

360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
Semestr 1. Pierwsza pomoc
• Łańcuch ratunkowy. Definicja, cele i zakres udzielania pierwszej pomocy. Prawne podstawy udzielania pierwszej
pomocy.
• Poszkodowany nieprzytomny nieurazowy –udzielanie pierwszej pomocy:
- zasady oceny sytuacji i bezpieczeństwa,
- zasady i techniki oceny stanu świadomości i oddychania - bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych, ocena
oddechu,
- wezwanie służb ratunkowych,
- zasady i techniki układania poszkodowanego w pozycji bocznej,
- przekazanie informacji o poszkodowanym.
• Zasady i techniki udzielania pierwszej pomocy w zadławieniu osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.
• Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, dzieci, niemowląt według obowiązujących zaleceń Europejskiej
Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji.
• Zasady defibrylacji z użyciem automatycznego i półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.
• Pierwsza pomoc w obrażeniach ciała: zasady i techniki zakładania opatrunków i unieruchomienia w złamaniach,
zwichnięciach i skręceniach kończyn.
BUNA:
• Pierwsza pomoc w omdleniu, cukrzycy (hipo- i hiperglikemii), napadzie padaczkowym, podejrzeniu zawału mięśnia
sercowego lub udaru mózgu.
• Pierwsza pomoc w obrażeniach wywołanych działaniem zimna: w hipotermii, odmrożeniach.
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
Semestr 2. Kwalifikowana pierwsza pomoc
• Organizacja ratownictwa w Polsce - akty prawne.
• Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
• Zestawy ratunkowe, dezynfekcja sprzętu.
• Ocena poszkodowanego – badanie wstępne i szczegółowe.
• Poszkodowany nieprzytomny urazowy.
• Zasady i techniki ewakuacji poszkodowanych z pojazdu.
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, noworodka według obowiązujących
zaleceń Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji:
 bezprzyrządowe i przyrządowe nadkrtaniowe metody zabezpieczenia drożności dróg oddechowych.
 wskazania do podjęcia tlenoterapii biernej lub wentylacji zastępczej powietrzem lub tlenem, ręcznie lub
mechanicznie – z użyciem respiratora i techniki ich wykonywania.
• Resuscytacja w sytuacjach szczególnych: podtopienie, hipotermia, kobieta w ciąży zgodnie z obowiązującymi
zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiej Rady Resuscytacji.
• Przenoszenie i układanie poszkodowanego w pozycji właściwej dla rodzaju choroby i do odniesionych obrażeń,
przygotowanie do bezpiecznego kwalifikowanego transportu.
• Wstrząs -rozpoznanie i postępowanie ratunkowe.
• Urazy mechaniczne i obrażenia ciała - rozpoznanie i postępowanie na miejscu zdarzenia.
• Kwalifikowana pierwsza pomoc w obrażeniach ciała: w złamaniach, krwawieniach zewnętrznych, wewnętrznych, z
nosa, obrażeniach głowy i kręgosłupa, ran klatki piersiowej, złamania żeber, ran brzucha i obrażeń miednicy, w
przypadku amputacji urazowych. Stabilizacja ciał obcych tkwiących w różnych okolicach.
• Taktyka działań ratunkowych – zdarzenia mnogie i masowe, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy.
• Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
• Rola wsparcia psychologicznego dla ratownika.
BUNA:
• Elementy anatomii i czynności układu oddechowego, krążenia i nerwowego.
• Ogólne zasady postępowania w oparzeniach termicznych, oparzeniach chemicznych, oparzeniu słonecznym,
elektrycznym -prądem i piorunem.
• Rodzaje, przyczyny zatruć, objawy, pierwsza pomoc w zatruciach: lekami, alkoholem etylowym i metylowym,
substancjami żrącymi i pestycydami, tlenkiem węgla, gazami drażniącymi, jadem kiełbasianym, grzybami. Ośrodki
Ostrych Zatruć.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
Semestr 1. Pierwsza pomoc
• Bezpieczeństwo własne, chorego, miejsca zdarzenia, ocena wstępna ABC chorego:
 Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy,
 Ocena i określenie stanu świadomości wg AVPU/ PGBN u osób dorosłych, dzieci, niemowląt,

 Udrożnienie dróg oddechowych metodą bezprzyrządową - odgięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy.
 Ocena oddechu metodą „patrz, słuchaj i czuj”.
• Podstawowe zabiegi resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
 Zasady i techniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wg schematu BLS u osób dorosłych, dzieci i
niemowląt.
 Zasady i technika prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej wg schematu BLS w sytuacjach
szczególnych: kobieta w ciąży, osoba tonąca, osoba w hipotermii.
 Zasady użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED u osób dorosłych i dzieci.
 Zasady i technika udzielania pierwszej pomocy w zadławieniu u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.
• Zasady i technika ułożenia w pozycji bocznej.
• Zasady i technika tamowania krwotoków (zakładanie opatrunków) i unieruchomienia kończyn po urazie.
BUNA:
• Zasady udzielenia pierwszej pomocy w omdleniu, hipo-/hiperglikemii, napadzie drgawek, podejrzeniu zawału mięśnia
sercowego lub udaru mózgu.
• Zasady i techniki udzielenia pierwszej pomocy w hipotermii i odmrożeniach.
Problematyka ćwiczeń i zajęć praktycznych
Z udziałem nauczyciela:
Semestr 2. Kwalifikowana pierwsza pomoc
• Zapewnienie bezpieczeństwa własnego, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
• Ocena wstępna ABCD poszkodowanego, badanie wstępne urazowe wg ITLS, badanie powtórne.
• Stabilizacja kręgosłupa szyjnego różnymi metodami.
• Przenoszenie i układanie poszkodowanego w zależności od rodzaju urazu/ów, przygotowanie do bezpiecznego
kwalifikowanego transportu.
• Udrażnianie dróg oddechowych: bezprzyrządowe i przyrządowe nadkrtaniowe zabezpieczenie drożności dróg
oddechowych.
• Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu nieprzytomnemu, ułożenie w pozycji bocznej.
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, kobieta ciężarna).
• Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu we wstrząsie, ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej.
• Ocena wstępna, kwalifikowana pierwsza pomoc w urazach mechanicznych i obrażeniach różnych okolic ciała:
 ułożenie poszkodowanego w pozycji zastanej,
 technika unieruchamiania kończyn w złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, amputacjach urazowych,
 technika zakładania opatrunku osłaniającego na różne okolice ciała (kończyny, głowę powłoki brzuszne),
zastosowanie opatrunku uciskowego i opaski uciskowej,
 technika stabilizacji ciała obcego w ranie (ciało obce tkwiące w powłokach brzusznych, klatce piersiowej).
• Postępowanie z poszkodowanym we wstrząsie wg uniwersalnych zasad.
• Postępowanie ratunkowe z ciężarną po urazie.
• Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
BUNA
• Zasady i technika udzielenia pierwszej pomocy w oparzeniach: termicznym, chemicznym, słonecznym, prądem,
piorunem.
• Zasady udzielenia pierwszej pomocy w wybranych zatruciach.
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Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy, zaliczenie z oceną w poszczególnych semestrach
 Ćwiczenia, zajęcia praktyczne - zaliczenie z oceną w poszczególnych semestrach
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach

Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to ocena z wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych, zaliczenie BUNY w każdym semestrze.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
Kryteria oceny wykładów w semestrach:
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy),
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 pozytywna ocena z kolokwium - test jednokrotnego wyboru i/ lub odpowiedzi otwarte, albo odpowiedź ustna,
minimum 60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny,
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny ćwiczeń i zajęć praktycznych w semestrach
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pracuje na wolontariacie, itp.),
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, poszanowanie godności „pacjenta”,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń),
 pozytywne zaliczenie wszystkich zadań z treści odnoszących się do efektów uczenia się w zakresie umiejętności i
kompetencji społecznych - student otrzyma co najmniej ocenę dostateczną (3.0) z każdego zleconego zadania.
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z
czynności,
rolą zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
czynności
nie zawsze
wymaga
wymaga
ma trudności w
zasad po
wykonuje
uwzględnia
przypomnienia
naprowadzania,
krytycznej ocenie
1
mało pewnie,
ukierunkowania

0

ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

po krótkim
zastanowieniu

sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

w wyborze treści

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym,
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Ocena końcowa z ćwiczeń/zajęć praktycznych w semestrze
– średnia arytmetyczna ocen za wykonanie zleconych zadań
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny, co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z
wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych (średnia ważona) oraz zaliczenia BUNY (projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny

 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia ważona ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:

dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska

Osoba(y) prowadząca(e):

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

wykład: dr Krystyna Ziółkowska
seminaria:
ćwiczenia: dr Krystyna Ziółkowska
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II X III □

Semestr studiów:
1□ 2X 3X 4□

Nazwa modułu/przedmiotu:

TECHNIKI ZABIEGÓW
MEDYCZNYCH

Liczba punktów
ECTS: 5

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do zaliczenia
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

Kod modułu

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

49

1,5+1,5

51

1,5 + 1

16

14 + 13
4+4
4+4
6+5
9

25

1,5

61

64

125

7

12 + 12

Razem

6□

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
12 + 9
12 + 16
4+8
4+2
4+6

Formy realizacji zajęć

5□

Metody dydaktyczne
Podająca - wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, instruktaż, pokaz.
Problemowa – studium przypadku, dyskusja dydaktyczna.
Praktyczna – ćwiczenia indywidualne i w grupach, symulacje przypadków, interpretacja wyników.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, mikrobiologia.

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała, szczególnie przebiegu żył, mięśni i kości.
Cele przedmiotu
C1. Przekazanie studentom wiedzy w zakresie oceny podstawowych funkcji życiowych oraz zasad wykonywania
określonych zabiegów medycznych.
C2. Kształcenie umiejętności wykonywania zabiegów medycznych podejmowanych w trakcie prowadzenia działań
ratunkowych.
C3. Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw
pacjentów.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W24. zasady badania podmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W46. omawia zasady przygotowania do zabiegów medycznych w
stanach zagrożenia życia;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W50. omawia techniki zabiegów medycznych
samodzielnie przez ratownika medycznego;

Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny

wykonywanych

C.W51. omawia zasady aseptyki i antyseptyki;
C.W57. omawia wskazania do odsysania dróg oddechowych i techniki jego
wykonywania;

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

C.W62. omawia wskazania do wykonania kaniulacji żył obwodowych
kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, a także technikę
jej wykonania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W63. omawia zasady monitorowania czynności układu oddechowego i
układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W64. omawia zasady wykonywania dostępu doszpikowego przy użyciu
gotowego zestawu;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W65. omawia wskazania do podawania leków drogą dożylną, w tym
przez porty naczyniowe, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną,
doodbytniczą, wziewną i doszpikową oraz techniki tego podawania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

Ć/ZP/BUNA

C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretować go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U21. oznacza stężenie glukozy z użyciem glukometru;
C.U22. zakłada zgłębnik dożołądkowy;
C.U23. zakłada cewnik do pęcherza moczowego;
C.U49. wykonuje dostęp doszpikowy przy użyciu gotowego zestawu;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

Ć/ZP/BUNA

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP
Ć

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w tym
z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku
wielokulturowym i wielonarodowościowym;

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Ć/ZP

Ć/ZP

W/Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
SEMESTR II
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
• Podstawowe funkcje życiowe:
 Układ oddechowy: częstość oddechów, wysiłek oddechowy, symetria ruchów oddechowych, charakterystyka u
dorosłych, dzieci i niemowląt – metody i techniki pomiaru, saturacja krwi tętniczej tlenem – miejsca pomiaru
 Układ krążenia: tętno, ciśnienie tętnicze krwi – charakterystyka dorosły, dziecko, niemowlę – metody i techniki
pomiaru, zapis EKG – technika wykonania typowego badania
 Układ nerwowy: stan świadomości, ułożenie ciała, źrenice
 Termoregulacja: metody i techniki pomiaru
• Zasadnicze elementy badania wstępnego podczas oceny pacjenta w stanach nagłych wg schematu ABCDE, innych skal:
AVPU (PGBN), Glasgow (GCS).
• Zgłębnikowanie żołądka - wskazania do wykonania, możliwość wystąpienia powikłań.
• Cewnikowanie pęcherza moczowego – wskazania do wykonania, możliwość wystąpienia powikłań, diureza.
BUNA:
 Pogłębienie wiedzy z zakresu oceny stanu pacjenta.
 Charakterystyka nieprawidłowych rytmów oddechowych (oddechy patologiczne).
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
• Higieniczne i chirurgiczne mycie rąk.
• Pomiar podstawowych parametrów życiowych: tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddechy, temperatura ciała zewnętrzna
w każdej grupie wiekowej.
• Techniki oceny stanu pacjenta wg schematu ABCDE, skali AVPU (PGBN) oraz Glasgow (GCS).
• Badanie szerokości i reakcji źrenic na światło.
• Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego (EKG) u osoby dorosłej.
• Wykonanie zgłębnikowania żołądka u osoby przytomnej i nieprzytomnej.
• Wykonanie cewnikowania pęcherza moczowego u kobiety i mężczyzny.
BUNA
Elektrokardiogram - technika wykonania badania w celu uwidocznienia prawej komory serca oraz tylnej ściany serca.
Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/poszkodowanego - karta medycznych czynności ratunkowych.
SEMESTR III
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
• Wstrzyknięcia: podskórne, domięśniowe, doszpikowe, nakłucia żylne – istota, cel, powikłania.
• Pompa infuzyjna - istota i cel stosowania.
• Pomiar glukozy przy użyciu glukometru.

•
•
•

Zabiegi medyczne: odsysanie dróg oddechowych, konikopunkcja, odbarczenie odmy prężnej, istota i cel,
powikłania.
Leki stosowane przez ratownika medycznego samodzielnie i pod nadzorem lekarza, metody obliczania dawek i
stężeń.
Dokumentacja medyczna pacjenta/karta medycznych czynności ratunkowych.

BUNA
 Miejsca wykonania wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych.
 Metody wyznaczania miejsca wstrzyknięcia domięśniowego: metoda kwadrantów, metoda wg Hochstettera i
Sachtlebena i inne - w mięsień czworogłowy uda i mięsień naramienny.
 Miejsca wykonania nakłucia żylnego w stanach nagłych u dorosłych i dzieci.
 Dojście doszpikowe u dorosłych i dzieci.
 Nebulizacja.
Problematyka ćwiczeń i zajęć praktycznych
Z udziałem nauczyciela:
• Przygotowanie sprzętu do iniekcji i infuzji, technika posługiwania się sprzętem jednorazowego użytku zgodnie z
zasadami aseptyki i antyseptyki.
• Rozpuszczanie, rozcieńczanie i nabieranie leków z ampułki lub fiolki. Obliczanie dawek i stężeń leków do
wstrzyknięć, infuzji.
• Wstrzyknięcie podskórne - wybór miejsca wykonania wstrzyknięcia, zasady aseptyki i antyseptyki podczas
wykonania wstrzyknięcia.
• Pomiar stężenia glukozy we krwi przy użyciu gleukometru.
• Wstrzyknięcie domięśniowe – wybór miejsca wykonania wstrzyknięcia, zasady aseptyki i antyseptyki podczas
wykonaniu wstrzyknięcia domięśniowego.
• Nakłucie żylne – wybór miejsca wykonania kaniulacji, zasady zakładania dostępu do łożyska naczyniowego,
podawania leków i wlewów kroplowych drogą dożylną, zasady aseptyki i antyseptyki podczas wykonania
czynności. Podłączenie pompy infuzyjnej.
• Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu – wybór miejsca, zasady zakładania dojścia
doszpikowego, zasady aseptyki i antyseptyki podczas wykonania czynności.
• Odsysanie dróg oddechowych.
• Odbarczenie odmy prężnej przy użyciu gotowego zestawu.
• Wykonanie konikopunkcji przy użyciu gotowego zestawu.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/poszkodowanego – karta medycznych czynności ratunkowych.
BUNA
• Obliczanie dawek i stężeń leków do wstrzyknięć, infuzji.
• Czynność bakteriologiczna a zabiegi aseptyczne.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E., Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne, PZWL,
Warszawa 20014.
• Flake F., Runggaldier K., Ratownictwo medyczne: procedury od A do Z, Elsevier Urban & Partner, Wrocław
2012.
• Dzirba A.: Wstrzyknięcia domięśniowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL., Warszawa 2021.
• Paciorek P., Patrzała A., Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, Warszawa 2015.
• Wranicz J. K., ABC elektrokardiografii klinicznej, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2009.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika
medycznego (Dz.U. 2016, poz. 578).
B. Literatura Uzupełniająca
• Atkinson P., Medycyna ratunkowa, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.
• Daniels R., Nutbeam T., Procedury zabiegowe, PZWL, Warszawa 2012.
• Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, PZWL, Warszawa 2015.
• Henreting F. M., King C., Podręczny atlas zabiegów ratunkowych u dzieci, Elsevier Urban & Partner, Wrocław
2003.
• Kózka M., Płaszewska-Żywko L.: Procedury pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
• Młynarski R.: Port dożylny. Lublin 2009.
• Muller P. (pol. red.), Stany nagłe w medycynie, Górecki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2014.
• Nutbeam T., Daniels R.: Procedury zabiegowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
• Smereka J. (pol. red.), Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe, Górnicki
Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2013.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy, zaliczenie z oceną w poszczególnych semestrach
 Ćwiczenia, zajęcia praktyczne - zaliczenie z oceną w poszczególnych semestrach
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to ocena z wykładów, ćwiczeń, zajęć symulacyjnych, zaliczenie BUNY w każdym semestrze.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
Kryteria oceny wykładów w semestrach:
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy),
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 pozytywna ocena z kolokwium - test jednokrotnego wyboru i/ lub odpowiedzi otwarte, albo odpowiedź ustna,
minimum 60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny,
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny ćwiczeń symulacyjnych
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pracuje na wolontariacie, itp.),
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, poszanowanie godności „pacjenta”,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń),
 pozytywne zaliczenie wszystkich zadań z treści odnoszących się do efektów uczenia się w zakresie umiejętności i
kompetencji społecznych - student otrzyma co najmniej ocenę dostateczną (3.0) z każdego zleconego zadania.
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
2
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania

1

0

czynności,
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

identyfikacja z
rolą zawodową

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym,
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Ocena końcowa z ćwiczeń symulacyjnych/zajęć praktycznych
– średnia arytmetyczna ocen za wykonanie zleconych zadań
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA - test
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy

(podpis)

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny, co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z
wykładów, ćwiczeń symulacyjnych i zajęć praktycznych (średnia ważona) oraz zaliczenia BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia ważona ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II X III X

Semestr studiów:
1 2 3X 4X 5X

Nazwa modułu/przedmiotu:

MEDYCYNA RATUNKOWA,
FARMAKOLOGIA I
TOKSYKOLOGIA KLINICZNA

Liczba punktów
ECTS: 9,5

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNY
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie BUNY
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

104

4

114

4,5

16

23 + 9 + 14 + 8
20 + 5 + 10 + 5
3+4+4+3
7

23

1

136

105

241

9,5

15 + 15 + 15 + 15

Razem

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
15 + 15 + 15 + 15 10 + 10 + 11 + 13
4+4+4+5
2+2+3+3
4+4+4+5

Formy realizacji zajęć

6X

Metody dydaktyczne
Podająca - wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, instruktaż, pokaz.
Problemowa – studium przypadku, dyskusja dydaktyczna.
Praktyczna – ćwiczenia indywidualne i w grupach, symulacje przypadków, interpretacja wyników.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patologia, pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc (przedmioty
wymagane w zależności od semestru).
B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych
wywołanych chorobą, stanów zagrażających życiu pacjenta wymagających natychmiastowej interwencji.
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozpoznawania różnicowego i diagnostyki ostrych stanów chorobowych
oraz postawy samodzielnego rozwiązywania problemów medycznych.
C2. Nabycie kompetencji rozpoznawania i podejmowania działań we wszystkich stanach zagrożenia życia pochodzenia
wewnętrznego i środowiskowego.
C3. Opanowanie procedur służących zabezpieczeniu podstawowych czynności życiowych, a także zaopatrzenie ostrych
stanów zagrożenia życia w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych.
C4. Prowadzenie resuscytacji u dorosłych i dzieci zgodne z obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W17. omawia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i
życia;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W18. omawia mechanizmy działania podstawowych grup leków i leków
podawanych samodzielnie przez ratownika medycznego;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W19. omawia metody ograniczania
uwzględnieniem farmakoterapii dzieci;

szczególnym

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W20. omawia skale oceny bólu i możliwości wdrożenia leczenia
przeciwbólowego przez ratownika medycznego;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W22. omawia techniki symulacji medycznej w niezabiegowych
dziedzinach medycyny;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W24. omawia zasady badania podmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W25. omawia zasady badania przedmiotowego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W26. omawia przyczyny i rodzaje bólu w klatce piersiowej oraz jego
diagnostykę;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W27. omawia problematykę ostrego zespołu wieńcowego, zawału serca,
nadciśnienia tętniczego, rozwarstwienia aorty, niewydolności krążenia,
ostrego niedokrwienia kończyny, obrzęku płuc i zatorowości płucnej;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W29. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w zespole ostrej niewydolności oddechowej, zaostrzeniu
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmie, ostrych stanach zapalnych
dróg oddechowych i odmie opłucnowej;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W35. omawia leki stosowane w nagłych chorobach internistycznych,
neurologicznych i psychiatrycznych;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

C.W50. omawia techniki zabiegów medycznych
samodzielnie przez ratownika medycznego;

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

Egzamin pisemny
i/lub ustny

W/BUNA

bólu,

ze

wykonywanych

C.W53. omawia zasady oceny stanu pacjenta w celu ustalenia sposobu
postępowania i podjęcia albo odstąpienia od medycznych czynności
ratunkowych, w tym w przypadku rozpoznania zgonu;
C.W54. omawia wskazania do układania pacjenta w pozycji właściwej dla
jego stanu lub odniesionych obrażeń;
C.W55. omawia przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia;
C.W102. omawia zasady
Ratownictwo Medyczne;

funkcjonowania

systemu

Państwowe

C.W103. omawia rolę i znaczenie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w
systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne;
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;

Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Egzamin pisemny
i/lub ustny
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA

C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

C.U15. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;

C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;

C.U34. rozpoznaje toksydromy;

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

C.U35. ocenia wskazania do transportu pacjenta do ośrodka
toksykologicznego, hiperbarycznego, replantacyjnego i kardiologii
inwazyjnej oraz centrum leczenia oparzeń, centrum urazowego lub centrum
urazowego dla dzieci;

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

C.U36. szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach
wiekowych i w różnych stanach klinicznych;

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne u
osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z uwzględnieniem
prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających resuscytację
(urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratora);

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

C.U39.
przywraca
bezprzyrządowymi;
C.U40.
przyrządowo
nadgłośniowymi;

drożność
udrażnia

dróg
drogi

oddechowych

metodami

oddechowe

metodami

C.U41. wykonuje intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej i
pośredniej;
C.U56. decyduje o niepodejmowaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
lub o odstąpieniu od jej przeprowadzenia;
C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;

Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania
Odpowiedź,
realizacja zleconego
zadania

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP

360°, samoocena

Przedłużona
obserwacja, ocena

Ć/ZP

360°, samoocena

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;

Ć/ZP

Przedłużona
obserwacja, ocena
360°, samoocena

Ć/ZP

Przedłużona
obserwacja, ocena
360°, samoocena

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

Przedłużona
obserwacja, ocena

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena

W/Ć/ZP/BUNA

360°, samoocena

Ć/ZP

360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR III
1. Pacjent w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, patofizjologia nagłych zagrożeń o różnej etiologii, ocena ABCDE,
zasady zbierania wywiadu medycznego, schemat SAMPLE. Skale Glasgow, AVPU, skale bólu VAS, NRS.
2. Patofizjologia nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych i u dzieci.
3. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej.
4. Jakość i monitorowanie RKO. Algorytmy RKO u dorosłych i dzieci., farmakoterapia i elektroterapia.
5. Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK.
6. Niesteroidowe leki przeciwzapalne i leki stosowane w terapii bólu, drabina analgetyczna.
SEMESTR IV
1. Podstawy oceny klinicznej pacjenta, symptomatologia.
2. Odrębności anatomiczno-fizjologiczne stanów zagrożenia życia u dzieci.
3. Pacjent z bólem w klatce piersiowej, pacjent z dusznością.
4. Pacjent z zaburzeniami świadomości, po utracie przytomności.
5. Pacjent z bólem brzucha.
6. Postępowanie ratunkowe w stanach zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego.
7. Ostre zagrożenia infekcyjne.
8. Nagle zagrożenia u ciężarnych, resuscytacja noworodka.
9. Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia: NZK.
SEMESTR V
1. Zasady równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej.
2. Płynoterapia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
3. Wstrząs pourazowy, wstrząs hipowolemiczny, kardiogenny, anafilaktyczny.
4. Dziecko w stanie zagrożenia życia.
5. Podstawy EKG.
6. Nagle zagrożenia okołourazowe, ocena pacjenta urazowego.
7. Mnogie obrażenia ciała.
8. Urazy czaszkowo-mózgowe, urazy kręgosłupa, urazu klatki piersiowej i brzucha.
9. Obrażenia układu kostnego, oparzenia ciała.
10. Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia: OZW, napad astmy, drgawki, anafilaksja.
SEMESTR VI

1.
2.
3.
4.
5.

Ostre zagrożenia oddechowe, leczenie niewydolności oddechowej, tlenoterapia, wentylacja mechaniczna, podstawy
respiratoroterapii.
Leczenie zatruć, zatrucie CO- hyperbaria.
Ostra niewydolność krążenia, ostre schorzenia infekcyjne.
Nagle zagrożenia psychiczne, zasady postepowania z pacjentem w ostrej psychozie.
Technologie w ratownictwie.

BUNA:
SEMESTR III
1. Etyka resuscytacji, jakość i szkolenie.
2. Farmakoterapia stanów nagłych w praktyce ratownika medycznego.
3. Leki podawane w nagłym zatrzymaniu krążenia.
4. Przygotowanie prezentacji lub zagadnienia w formie pisemnej dotyczącej tematyki semestru III (wykładowca podaje
tematy, objętość 5 stron lub do 10 slajdów).
SEMESTR IV
1. Powikłania polekowe: wstrząs anafilaktyczny, polekowe zaburzenia psychiczne i neurologiczne, powikłania
hematologiczne, reakcje skórne, uszkodzenie przewodu pokarmowego (krwotoki).
2. Przygotowanie prezentacji lub zagadnienia w formie pisemnej dotyczącej tematyki semestru IV (wykładowca podaje
tematy, objętość 5 stron lub do 10 slajdów).
SEMESTR V
1. Odrębności farmakoterapii w ciąży.
2. Odrębności farmakologii wieku rozwojowego i starczego.
3. Ostre zatrucia, postępowanie przedszpitalne, w SOR, leczenie specjalistyczne.
4. Przygotowanie prezentacji lub zagadnienia w formie pisemnej dotyczącej tematyki semestru V (wykładowca podaje
tematy, objętość 5 stron lub do 10 slajdów).
SEMESTR VI
1. Zatrucie tlenkiem węgla CO, zasady kierowania do komory hiperbarycznej.
2. Stosowanie nowych technologii w ratownictwie (hydrożele, środki hemostatyczne, gotowe zestawy ratunkowe, sprzęt
do unieruchomienia złamań, sprzęt monitorujący, defibrylatory dwufazowe, respiratory, system łączności).
3. Przygotowanie prezentacji lub zagadnienia w formie pisemnej dotyczącej tematyki semestru VI (wykładowca podaje
tematy, objętość 5 stron lub do 10 slajdów).
Problematyka ćwiczeń symulacyjnych
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR III
1. Ocena pacjenta wg schematu ABCDE, różnice w ocenie osoby dorosłej i dziecka
2. Zbieranie wywiadu medycznego, schemat SAMPLE.
3. Pomiary parametrów życiowych, skala AVPU, Glasgow, skala oceny bólu VAS, NRS.
4. Zasady bezpieczeństwa obsługi AED i defibrylatora manualnego.
5. Przygotowanie pacjenta do transportu, monitorowanie podczas transportu : kardiomonitor, puloksymetr.
6. Podstawowe czynności resuscytacyjne ( BLS) w różnych grupach wiekowych.
7. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dorosłych (ALS) : tlenoterapia, wentylacja resuscytatorem, nagłośniowe
metody udrażniania dróg oddechowych, elektroterapia.
8. Algorytmy RKO u dorosłych BLS, ALS, przyczyny NZK: 4 H, 4 T.
SEMESTR IV
1. Ocena chorego z bólem w klatce piersiowej, z dusznością, z zaburzeniami świadomości.
2. Pomiary parametrów życiowych, transport chorego w stanie zagrożenia życia ( OZW, atak duszności, omdlenie,
zaburzenia świadomości, napad drgawek)
3. Dokumentacja : karta MCR w zespołach ratownictwa medycznego (ZRM).
4. Zatrzymanie krążenia u dzieci. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci (PALS).
5. Nagle zagrożenia u kobiet ciężarnych, postępowanie ratunkowe
6. Algorytmy postępowania w zatrzymaniu krążenia u dzieci: noworodek, niemowlę dziecko starsze.
7. Odrębności resuscytacji u kobiet ciężarnych, osób zatrutych, podtopionych, wychłodzonych.
SEMESTR V
1. Płynoterapia; krystaloidy i koloidy, wybór płynów w zależności od stanu pacjenta.
2. Płynoterapia w oparzeniach ciała.
3. Rozpoznanie podstawowych zaburzeń rytmu serca: tachykardia zatokowa, częstoskurcz nadkomorowy i komorowy,
bradykardia. Rozpoznawanie zmian w EKG w OZW.
4. Dziecko w stanie zagrożenia życia, wykładniki zaburzeń wydolności krążeniowo-oddechowej.
5. Badanie chorego urazowego, wykluczenie stanu zagrożenia życia. Skale oceny zaburzeń świadomości AVPU,
Glasgow.
6. Drożność dróg oddechowych u pacjentów urazowych; metody nagłośniowe oraz intubacja tchawicy w zatrzymaniu
krążenia , konikopunkcja ,odbarczenie odmy opłucnowej.
7. Działania ratunkowe z urazach głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, złamań miednicy.

7.
8.
9.

Pomoc na miejscu zdarzenia i podczas transportu chorego z mnogimi obrażeniami ciała. Zasady kierowania pacjentów
do centrum urazowego.
Prowadzenie dokumentacji medycznej, łączność, powiadamianie, współpraca ze służbami ratowniczymi (PSP, LPR)
Wybór leku zgodnie z algorytmem w NZK, OZW, w napadzie astmy, w anafilaksji, w stanie drgawkowym.

SEMESTR VI – ĆWICZENIA I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
1. Farmakoterapia w NZK i w wybranych stanach zagrożenia życia.
2. MCR w różnych stanach zagrożenia zdrowotnego.
3. Analgezja i sedacja podczas transportu.
4. Postępowanie ratunkowe w zagrożeniach położniczych, odebranie porodu nagłego.
5. Postępowanie z pacjentem z zaburzeniami i psychicznymi. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego.
6. Postepowanie w ostrej niewydolności oddechowej, metody tlenoterapii, wentylacja zastępcza Ambu i mechaniczna z
użyciem respiratora transportowego.
7. Wstępne postępowanie ratunkowe w zatruciach, ocena wg ABCDE, odtrutki, drożność dróg oddechowychprofilaktyka zachłyśnięcia, pozycja bezpieczna
8. Rozwiązywanie scenariuszy klinicznych dotyczących stanów zagrożenia zdrowotnego.
BUNA:
SEMESTR III
1. Dostępy dożylne i doszpikowe, wskazania, p/wskazania.
2. Wskazania do antybiotykoterapii w ratownictwie.
3. Środki odkażające i antyseptyczne.
4. Przygotowanie prezentacji lub zagadnienia w formie pisemnej dotyczącej tematyki semestru III (wykładowca podaje
tematy, objętość 5 stron lub do 10 slajdów).
SEMESTR IV
1. Rozwiązywanie scenariuszy dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci.
2. Przygotowanie prezentacji lub zagadnienia w formie pisemnej dotyczącej tematyki semestru IV (wykładowca podaje
tematy, objętość 5 stron lub do 10 slajdów).
SEMESTR V
1. Zatrucia –klasy toksyczności związków, czynniki warunkujące toksyczność, drogi wprowadzania i wydalania trucizn,
mechanizmy działania toksycznego, metabolizm trucizn.
2. Przygotowanie prezentacji lub zagadnienia w formie pisemnej dotyczącej tematyki semestru V (wykładowca podaje
tematy, objętość 5 stron lub do 10 slajdów).
SEMESTR VI – ĆWICZENIA I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
1. Przedstawienie opisu wybranych środków farmakologicznych, wskazania i p/wskazania, możliwe działania
niepożądane.
2. Obliczenie dawki leku podawanego we wlewie ciągłym za pomocą pompy infuzyjnej.
3. Przygotowanie prezentacji lub zagadnienia w formie pisemnej dotyczącej tematyki semestru VI (wykładowca podaje
tematy, objętość 5 stron lub do 10 slajdów).
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Aktualne wytyczne resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji, Kraków.
• Atkinson P. et al: Medycyna ratunkowa, (red. wyd. pol. Jakubaszko J.), Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner,
Wrocław 2012.
• Brongel L : Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR ,PZWL 2017
• Cambell J: International Trauma Life Support - Ratownictwo przedszpitalne w urazach, wyd. Kraków 2017.
• Dróżdż A., Neurologia w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2011.
• Flake F., Runggaldier K., Ratownictwo medyczne: procedury od A do Z, Elvesvier Urban & Partner, Wrocław 2012.
• Flake F., Runggaldier K.: Ratownictwo medyczne: procedury od A do Z, (red. wyd. pol. Maślanka M.), Wydawnictwo
Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.
• Jakubaszko J. (wyd. pol.) ABC resuscytacji, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016.
• Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010.
• Kleszczyński J., Leki w ratownictwie medycznym, PZWL, Warszawa 2017.
• Kleszczyński J: Stany nagle u dzieci, PZWL, Warszawa 2017.
• Smereka J. (red. wyd. pol.) Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe,
Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2013.
B. Literatura Uzupełniająca
• Cline D. M., Ma J., Medycyna ratunkowa, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2003.
• Łukasik-Głębocka M., Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego, PZWL, Warszawa 2018.
• Schua R., Sefrin P., Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.
• Wranicz J. K., ABC elektrokardiografii klinicznej, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2009.
• Zawadzki A. (red) Medycyna ratunkowa i katastrof, podręcznik dla studentów uczelni medycznych, wyd. PZWL,
2011.

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy, zaliczenie z oceną w poszczególnych semestrach
 Ćwiczenia, zajęcia praktyczne – zaliczenie z oceną w poszczególnych semestrach
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to ocena z wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych, zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu.
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
Kryteria oceny wykładów:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 pozytywne zaliczenie kolokwium – test i/lub odpowiedź ustna wg załączonych kryteriów
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny ćwiczeń symulacyjnych/zajęć praktycznych
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pracuje na wolontariacie, itp.),
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, poszanowanie godności „pacjenta”,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń),
 pozytywne zaliczenie wszystkich zadań z treści odnoszących się do efektów uczenia się w zakresie umiejętności i
kompetencji społecznych - student otrzyma co najmniej ocenę dostateczną (3.0) z każdego zleconego zadania.
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
czynności
przestrzega
poprawny,
planuje i
postępowanie
analizuje swoje
wykonuje
zasad,
wykonuje
uwzględnia
postępowanie,
samodzielny,
pewnie,
właściwa
działania
sytuację
współpracuje z
skuteczny
2
energicznie
technika
samodzielnie
pacjenta, osiąga
zespołem
dobór treści
i kolejność
cel
terapeutycznym,
wykonania
pełna

1

0

czynności,
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

identyfikacja z
rolą zawodową

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym,
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Ocena końcowa z ćwiczeń
– średnia arytmetyczna ocen za wykonanie zleconych zadań
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny, co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z
wykładów i ćwiczeń, zajęć praktycznych (średnia ważona) oraz zaliczenia BUNY (projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia ważona ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
dr E. Raniszewska
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2021-2024
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II X III □

Semestr studiów:
1□ 2X 3□ 4X

Nazwa modułu/przedmiotu:

PROCEDURY
RATUNKOWE
PRZEDSZPITALNE

Liczba punktów
ECTS: 8

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

24

26

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
12 + 12
12 + 14

Formy realizacji zajęć

5□ 6□

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS
2

50

2

Metody dydaktyczne
Problemowa – wykład problemowy, analiza przypadków.
Samokształceniowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, techniki zabiegów medycznych, medycyna ratunkowa,
chirurgia, ortopedia, medyczne czynności ratunkowe.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość w podstawowym zakresie budowy i funkcji narządów człowieka i znajomość podstawowych przepisów
prawnych z zakresu ratownictwa medycznego
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy w zakresie rozpoznania objawów klinicznych świadczących o stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego.

C2. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy w zakresie wykonania badania podmiotowego i przedmiotowego w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego.
C3. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy w zakresie oceny parametrów krytycznych przy użyciu dostępnego sprzętu.
C4. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy w zakresie postawienia wstępnej diagnozy ratunkowej oraz podjęcia i prowadzenia
medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia pacjentów/poszkodowanych.
C5. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej /karty medycznych czynności
ratunkowych.
C6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy pacjentom/poszkodowanym.
C7. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U15. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U25. identyfikuje na miejscu zdarzenia sytuację narażenia na czynniki
szkodliwe i niebezpieczne;
C.U26. przygotowuje pacjenta do transportu;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U28. monitoruje stan pacjenta podczas czynności medycznych i
transportowych;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U31. rozpoznaje stan zagrożenia życia u pacjenta po przeszczepie
narządu;
C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
C.U34. rozpoznaje toksydromy;
C.U35. ocenia wskazania do transportu pacjenta do ośrodka
toksykologicznego, hiperbarycznego, replantacyjnego i kardiologii
inwazyjnej oraz centrum leczenia oparzeń, centrum urazowego lub
centrum urazowego dla dzieci;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

Realizacja zleconego
zadania

W/BUNA

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

W/BUNA

C.U58. dokonuje segregacji medycznej przedszpitalnej pierwotnej i wtórnej
oraz segregacji szpitalnej;

Realizacja zleconego
zadania

W/BUNA

C.U59. działa zespołowo, udzielając pomocy w trudnych warunkach
terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach znacznego obciążenia
fizycznego i psychicznego;

Realizacja zleconego
zadania

C.U62. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;

Realizacja zleconego
zadania

C.U54. stosuje skale ciężkości obrażeń;
C.U57. rozpoznaje pewne znamiona śmierci;

W/BUNA

W/BUNA

W/BUNA

C.U63. identyfikuje zagrożenia obrażeń: czaszkowo-mózgowych, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz
miednicy, a także wdrażać postępowanie ratunkowe w przypadku tych
obrażeń;
C.U64. identyfikuje wskazania do transportu do centrum urazowego lub
centrum urazowego dla dzieci i zgłasza obecność kryteriów kwalifikacji
kierownikowi zespołu urazowego lub kierownikowi zespołu urazowego
dziecięcego;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

W/BUNA
Realizacja zleconego
zadania

W/BUNA
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

W/BUNA

W/BUNA

W/BUNA

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
Z udziałem nauczyciela:
• Współpraca systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z innymi służbami powołanymi do udzielania pomocy.
• Ocena stanu chorego – badanie fizykalne. Badanie podstawowych parametrów życiowych i zbieranie wywiadu
medycznego. Rozpoznawanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego.
• Zasady postępowania w wybranych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u chorego z zachowanymi funkcjami
życiowymi z uwzględnieniem poszkodowanego po urazie.
• Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia. Postępowanie zgodne z aktualnymi zaleceniami Polskiej Rady
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji w rytmach defibrylacyjnych i niedefibrylacyjnych w każdej grupie
wiekowej, z uwzględnieniem poszkodowanego urazowego.
• Postępowanie w przypadku zadławienia. Rozpoznawanie łagodnej i ciężkiej niedrożności dróg oddechowych
spowodowanej ciałem obcym.
• Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia. Ocena miejsca zdarzenia jako element oceny ciężkości stanu
poszkodowanego po urazie. Planowanie akcji ratunkowej.
• Walka z hipoksją jako podstawowy element zabezpieczenia poszkodowanego po urazie. Zasady tlenoterapii 100%
tlenem metodą bierną i czynną przy zastosowaniu podstawowych i zaawansowanych metod udrażniania dróg
oddechowych.
• Standard postępowania w przypadku podejrzenia urazu w odcinku szyjnym kręgosłupa. Zasady tamowania
krwotoku zewnętrznego.
• Sposoby zapewnienia komfortu termicznego choremu.
• Zasady przygotowania pacjenta do transportu medycznego.
• Segregacja poszkodowanych w zdarzeniu mnogim.
• Organizacja opieki w zdarzeniach o charakterze masowym.
• Procedury uzupełniania materiałów medycznych w ambulansie.
• Opieka psychologiczna nad pacjentami na miejscu zdarzenia i podczas transportu.
• Wsparcie członków rodziny pacjenta.

BUNA:
•
•
•
•

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.
Wpływ AED na skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Zasady tamowania krwotoku zewnętrznego oraz unieruchamiania kończyn.
Algorytm postępowania w przypadku zadławienia. Rozpoznawanie łagodnej i ciężkiej niedrożności dróg
oddechowych spowodowanej ciałem obcym.
• Charakterystyka obrażeń i towarzyszących im objawów w podziale na poszczególne partie ciała i układy narządów,
ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu hipowolemicznego.
• Wskazania do zastosowania i sposób użycia noszy podbierakowych, materaca próżniowego, kamizelki KED oraz
różnego rodzaju szyn.
• Prawidłowy sposób przekazywania poszkodowanego, informacji o nim oraz o podjętych medycznych czynnościach
ratunkowych personelowi podmiotów leczniczych.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Aktualne Wytyczne Resuscytacji (red. wyd. pol. Andres J.), Polska Rada Resuscytacji, Europejska Rada
Resuscytacji, Kraków.
• Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, PZWL, Warszawa 2020.
• Gucwa J., Ostrowski M.: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe. Medycyna Praktyczna,
Kraków 2018.
• Campbell J.E., RL Alson: ITLS International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
• Jakubaszko J. (red. pol.), Medycyna ratunkowa NMS, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2020.
B. Literatura uzupełniająca:
• Mitręga K.A., Krzemiński T.F.: Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych. Elsevier Urban &
Partner, 2017.
• Kleszczyński J., Zawadzki M.: Leki w ratownictwie medycznym. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017.
• Ładny J. R., Wojewódzka M. (red.), Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach, Medipage, Warszawa
2016.
• Gaszyński W.: Intensywna terapia i medycyna ratunkowa. PZWL, Warszawa 2019.
• Paciorek P., Patrzała A., Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, Warszawa 2020.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykład – egzamin
 BUNA – zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Wykład

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi

Niedostateczna

Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny, co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z
wykładów oraz zaliczenia BUNY (projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I
II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4 5X

Nazwa modułu/przedmiotu:

PROCEDURY
RATUNKOWE
WEWNĄTRZSZPITALNE

Liczba punktów
ECTS: 8

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy □

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Kod modułu

do wyboru X

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć

6X

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

48 + 48

52 + 52

200

8

96

104

200

8

Metody dydaktyczne
Aktywizująca – analiza przypadków
Praktyczna –zajęcia praktyczne
Samokształceniowa – moduły zadaniowe
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, techniki zabiegów medycznych, medycyna ratunkowa,
chirurgia, ortopedia, medyczne czynności ratunkowe.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość w podstawowym zakresie budowy i funkcji narządów człowieka i znajomość podstawowych przepisów
prawnych z zakresu ratownictwa medycznego
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu

C1. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznania objawów klinicznych świadczących o stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
C2. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonania badania podmiotowego i przedmiotowego w
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
C3. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny parametrów krytycznych przy użyciu dostępnego
sprzętu na stanie szpitala.
C4. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie postawienia wstępnej diagnozy ratunkowej oraz podjęcia
i prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia
pacjentów/poszkodowanych.
C5. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej szpitala /karty
medycznych czynności ratunkowych.
C6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy pacjentom/poszkodowanym.
C7. Kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U5. dostosowuje sposób postępowania do wieku dziecka;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U15. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U21. oznacza stężenie glukozy z użyciem glukometru;
C.U22. zakłada zgłębnik dożołądkowy;
C.U23. zakłada cewnik do pęcherza moczowego;
C.U26. przygotowuje pacjenta do transportu;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U28. monitoruje stan pacjenta podczas czynności medycznych i
transportowych;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U31. rozpoznaje stan zagrożenia życia u pacjenta po przeszczepie
narządu;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA

C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
C.U33. interpretuje wyniki podstawowych badań toksykologicznych;
C.U35. ocenia wskazania do transportu pacjenta do ośrodka
toksykologicznego, hiperbarycznego, replantacyjnego i kardiologii
inwazyjnej oraz centrum leczenia oparzeń, centrum urazowego lub centrum
urazowego dla dzieci;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA
ZP/BUNA

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

metodami

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U41. wykonuje intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej i
pośredniej;

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U43. wdraża tlenoterapię zależnie od potrzeb pacjenta i wspomaga
oddech;

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U44. stosuje zasady aseptyki i antyseptyki, zaopatruje prostą ranę,
zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U45.
prowadzi
wentylację
zastępczą
samorozprężalnego i respiratora transportowego;

worka

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U46. wykonuje defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora
manualnego i zautomatyzowanego;

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U47. wykonuje kardiowersję i elektrostymulację zewnętrzną serca;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne u
osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z uwzględnieniem
prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających resuscytację
(urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratora);
C.U39.
przywraca
drożność
dróg
oddechowych
metodami
bezprzyrządowymi;
C.U40.
przyrządowo
nadgłośniowymi;

udrażnia

drogi

oddechowe

z

użyciem

C.U48. ocenia nagłe zagrożenia neurologiczne u pacjenta;
C.U50. pobiera krew oraz zabezpiecza materiał do badań laboratoryjnych,
mikrobiologicznych i toksykologicznych;

Realizacja zleconego
zadania

C.U54. stosuje skale ciężkości obrażeń;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

C.U56. decyduje o niepodejmowaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
lub o odstąpieniu od jej przeprowadzenia;
C.U60. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;
C.U61. transportuje pacjenta w warunkach
wewnątrzszpitalnych i międzyszpitalnych;

przedszpitalnych,

Realizacja zleconego
zadania

C.U62. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika medycznego;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
C.U63. identyfikuje zagrożenia obrażeń: czaszkowo-mózgowych, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz
miednicy, a także wdraża postępowanie ratunkowe w przypadku tych
obrażeń;
C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP/BUNA

ZP/BUNA

ZP/BUNA
ZP/BUNA

ZP
ZP

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP/BUNA
ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Zajęcia praktyczne:
Z udziałem nauczyciela:
• Zapoznanie z zasadami organizacji i funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.
• Rola i zakres opieki w warunkach szpitalnych.
• Procedury postępowania z pacjentem w warunkach wewnątrzszpitalnych.
• Zasady dokumentowania wykonanych medycznych czynności ratunkowych stosowane w warunkach szpitalnych.
• Priorytety w postępowaniu z pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.
• Zasady segregacji medycznej w warunkach wewnątrzszpitalnych.
• Przygotowywanie zestawów i realizacja zleconych medycznych czynności ratunkowych.
• Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.
• Diagnostyka obrazowa w praktyce postępowania wewnątrzszpitalnego.
• Skale oceny świadomości. Skala AVPU, skala GCS.
• Zasady zbierania wywiadu medycznego.
• Zasady badania fizykalnego pacjenta/poszkodowanego w zależności od rodzaju schorzenia lub odniesionych
obrażeń.
• Zasady monitorowania pacjentów.
• Badanie urazowe według schematu ITLS.
• Postępowanie z pacjentem z obrażenia ciała.
• Skale ciężkości obrażeń w opiece nad pacjentem.
• Stosowanie unieruchomienia u pacjenta z podejrzeniem urazu kręgosłupa.
• Tamowanie krwotoków i krwawień oraz chirurgiczne zaopatrywanie ran.
• Podawanie leków różnymi drogami podania zgodnie ze zleceniem lekarskim.
• Farmakoterapia i resuscytacja płynowa w ramach opieki nad pacjentem w warunkach szpitalnych.
• Postępowanie z pacjentem z oparzeniem ciała w warunkach wewnątrzszpitalnych.
• Przyrządowe metody zabezpieczania drożności dróg oddechowych.
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
• Tlenoterapia bierna i czynna oraz wentylacja mechaniczna w ramach opieki szpitalnej.
• Ostry zespół wieńcowy – postępowanie z pacjentem.
• Postępowanie z pacjentem z udarem mózgu.
• Zasady postępowania z pacjentem z zaburzeniami rytmu serca.
• Opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną.
BUNA:
• Pacjenci priorytetowi wg ITLS.
• Zasady segregacji chorych w SOR – priorytety terapeutyczne.
• Postępowanie z dziećmi z mnogimi obrażeniami ciała. Obrażenia głowy u dzieci.
• Płynoterapia we wstrząsie u dzieci.
• Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej ciężarnych z mnogimi obrażeniami ciała.
• Rozpoznanie stanu zagrożenia życia u pacjenta po przeszczepie narządu.
• Pomoc medyczna w zdarzeniach masowych i katastrofach.
Wykaz literatury
A. Literatura podstawowa:
• Aktualne Wytyczne Resuscytacji (red. wyd. pol. Andres J.), Polska Rada Resuscytacji, Europejska Rada
Resuscytacji, Kraków.
• Guła P., Machała W.: Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. PZWL, Warszawa 2017.
• Brongel L.: Algorytmy diagnostyczne i leczenie w praktyce SOR. PZWL, Warszawa 2017.

•
•
•
•

Gucwa J., Ostrowski M.: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe. Medycyna Praktyczna,
Kraków 2018.
Campbell J.E., RL Alson: ITLS International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
Jakubaszko J. (red. pol.), Medycyna ratunkowa NMS, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2020.
Kokot F., Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, PZWL, Warszawa 2015.

B. Literatura uzupełniająca:
• Mitręga K.A., Krzemiński T.F.: Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych. Elsevier Urban &
Partner, 2017.
• Kleszczyński J., Zawadzki M.: Leki w ratownictwie medycznym. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017.
• Duda-Król W., Mamcarz A., Wełnicki M., Choroby wewnętrzne, PZWL, Warszawa 2019.
• Gajewski P., Interna Szczeklika – Mały Podręcznik 2020/21 – Kompendium, Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.
• Ładny J. R., Wojewódzka M. (red.), Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach, Medipage, Warszawa
2016.
• Gaszyński W.: Intensywna terapia i medycyna ratunkowa. PZWL, Warszawa 2019.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zajęcia praktyczne – zaliczenie z oceną
 BUNA – zaliczenie bez oceny
Formy i kryteria zaliczenia
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
analizuje swoje
poprawny,
wykonuje
uwzględnia
zasad,
wykonuje
postępowanie,
samodzielny,
sytuację
pewnie,
współpracuje z
skuteczny
działania
właściwa
pacjenta, osiąga
energicznie
zespołem
dobór treści
samodzielnie
technika
cel
i kolejność
terapeutycznym,
wykonania
pełna
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
i analizie swojego
ukierunkowania
i
ukierunkowaniu
sytuację
mało pewnie,
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
1
we współpracy z
w niektórych
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu

w identyfikacji z
rolą zawodową

0

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU
 Ocena uzyskana na zajęciach praktycznych zgodnie z opisanymi kryteriami
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II X III X

Semestr studiów:
1 2 3 4X 5X

Nazwa modułu/przedmiotu:

MEDYCZNE CZYNNOŚCI
RATUNKOWE (ALS, ATLS, PALS)

Liczba punktów ECTS:
15

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
 Czytanie wskazanej literatury
 Przygotowanie do zaliczenia
zleconego zadania
 Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
 Przygotowanie do ćwiczeń
 Przygotowanie do zaliczenia
zleconego zadania
Zajęcia praktyczne (ZP)

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
15 + 15 + 15
10 + 10 + 10
5+5+3
2+2+2

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

75

3

3+3+5

45 + 45 + 45

18 + 30 + 30
15 + 25 + 25
3+5+5

213

8,5

16 + 16 + 32

9+9+6
9+9+6

88

3,5

244

132

376

15

 Przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

fakultatywny □

6X

Metody dydaktyczne
Podająca - wykład z użyciem środków audiowizualnych, pogadanka, instruktaż, pokaz.
Problemowa – studium przypadku, dyskusja dydaktyczna.
Praktyczna – ćwiczenia indywidualne i w grupach, symulacje przypadków, interpretacja wyników.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patologia, pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc (przedmioty
wymagane w zależności od semestru).
B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych
wywołanych chorobą, stanów zagrażających życiu pacjenta wymagających natychmiastowej interwencji.
Cele przedmiotu
C1. Zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznania objawów klinicznych świadczących o stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
C2. Zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonania badania podmiotowego i przedmiotowego w stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
C3. Zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie oceny parametrów krytycznych przy użyciu dostępnego sprzętu,
C4. Zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie postawienia wstępnej diagnozy ratunkowej oraz podjęcia i
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia pacjentów/
poszkodowanych.
C5. Zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej/karty medycznych
czynności ratunkowych.
C6. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielanej pomocy pacjentom/poszkodowanym.
C7. Kształtowanie właściwej postawy etycznej wobec pacjenta/poszkodowanego.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W17. omawia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i
życia;
C.W18. omawia mechanizmy działania podstawowych grup leków i leków
podawanych samodzielnie przez ratownika medycznego;
C.W19. omawia metody ograniczania bólu, ze szczególnym
uwzględnieniem farmakoterapii dzieci;
C.W20. omawia skale oceny bólu i możliwości wdrożenia leczenia
przeciwbólowego przez ratownika medycznego;
C.W22. omawia techniki symulacji medycznej w niezabiegowych
dziedzinach medycyny;
C.W24. omawia zasady badania podmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;
C.W25. omawia zasady badania przedmiotowego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe;
C.W26. omawia przyczyny i rodzaje bólu w klatce piersiowej oraz jego
diagnostykę;
C.W29. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w zespole ostrej niewydolności
oddechowej, zaostrzeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmie,
ostrych stanach zapalnych dróg oddechowych i odmie opłucnowej;
C.W50. omawia techniki zabiegów medycznych wykonywanych
samodzielnie przez ratownika medycznego;
C.W53. omawia zasady oceny stanu pacjenta w celu ustalenia sposobu
postępowania i podjęcia albo odstąpienia od medycznych czynności
ratunkowych, w tym w przypadku rozpoznania zgonu;
C.W54. omawia wskazania do układania pacjenta w pozycji właściwej dla
jego stanu lub odniesionych obrażeń;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W56. omawia zasady prowadzenia podstawowej i zaawansowanej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci;

Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny

C.W58. omawia wskazania do przyrządowego i bezprzyrządowego
przywracania drożności dróg oddechowych i techniki ich wykonywania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W59. omawia wskazania do podjęcia tlenoterapii biernej lub wentylacji
zastępczej powietrzem lub tlenem, ręcznie lub mechanicznie – z użyciem
respiratora i techniki ich wykonywania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W60. omawia wskazania do intubacji dotchawiczej w laryngoskopii
bezpośredniej przez usta bez użycia środków zwiotczających i do
prowadzenia wentylacji zastępczej oraz techniki ich wykonywania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W61. omawia wskazania do wykonania defibrylacji manualnej,
zautomatyzowanej i półautomatycznej oraz techniki ich wykonania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W55. omawia przyczyny i objawy nagłego zatrzymania krążenia;

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

C.W73. omawia procedury medyczne stosowane przez ratownika
medycznego, w szczególności zaopatrywanie ran i oparzeń, tamowanie
krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń oraz
unieruchamianie kręgosłupa, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka
szyjnego, a także podawanie leków;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W83. omawia procedury specjalistyczne w stanach nagłych
pochodzenia wewnętrznego, w szczególności takie jak: elektrostymulacja,
kardiowersja,

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U5. dostosowuje sposób postępowania do wieku dziecka;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U15. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne
u osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z uwzględnieniem
prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających resuscytację
(urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratora);
C.U39. przywraca drożność dróg oddechowych metodami
bezprzyrządowymi;
C.U40. przyrządowo udrażnia drogi oddechowe metodami
nadgłośniowymi;
C.U41. wykonuje intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej i
pośredniej;
C.U56. decyduje o niepodejmowaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
lub o odstąpieniu od jej przeprowadzenia;
C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;

Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania
Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania

Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA

Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA

C.U63. identyfikuje zagrożenia obrażeń: czaszkowo-mózgowych, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz
miednicy, a także wdraża postępowanie ratunkowe w przypadku tych
obrażeń;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Egzamin praktyczny,
realizacja zleconego
zadania

Ć/ZP/BUNA

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

Ć/ZP
Ć/ZP

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

Ć/ZP

Ć/ZP
W/Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
SEMESTR 4. MCR w stanach nagłych pochodzenia wewnętrznego
Wykłady
z udziałem nauczyciela:
• Wywiad wg schematu SAMPLE.
• Zapis EKG w rytmach nagłego zatrzymania krążenia, podstawowych rytmach, zaburzeniach przewodzenia i rytmu serca,
w zawale serca z uniesieniem odcinka ST i bez uniesienia odcinka ST.
• Zapobieganie wewnątrzszpitalnemu zatrzymaniu krążenia.
• Resuscytacja przedszpitalna.
• Resuscytacja wewnątrzszpitalna.
• Elektroterapia: defibrylacja, kardiowersja, elektrostymulacja.
• Potencjalnie odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H i 4T.
• Leki stosowane w nagłym zatrzymaniu krążenia, działanie, dawka, rozcieńczenie, droga podania.
• Leki stosowane w zaburzeniach rytmu, działanie, dawka, rozcieńczenie, droga podania.
• Algorytmy postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłego wg obowiązujących zaleceń ERC:
 w rytmach defibrylacyjnych
 w rytmach niedefibrylacyjnych
 w częstoskurczach
 w bradykardii.
• Ostre zespoły wieńcowe: podział, czynniki ryzyka zawału serca, powikłania, zapis EKG, działania diagnostycznoterapeutyczne w fazie przedszpitalnej i szpitalnej wg obowiązujących zaleceń ESC i ERC, zgodnie z obowiązującym
Rozporządzeniem MZ w zakresie podawania leków przez ratownika medycznego.
• Udary mózgu: podział, czynniki ryzyka, przedszpitalne postepowanie, ocena kliniczna i leczenie w warunkach stanu
naglącego.
• Podjęcie lub odstąpienie od medycznych czynności ratunkowych. Etyka działań ratowniczych.
BUNA:
• Decyzje o rozpoczęciu resuscytacji, jej kontynuacji oraz zakończeniu.
• Zasady kończenia resuscytacji a etyka.
Ćwiczenia
z udziałem nauczyciela:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ocena pacjenta wg dostępnych skal AVPU i ABCDE, GCS, VAS.
Wywiad wg schematu SAMPLE.
Technika, dawki, drogi podawania leków i płynów w resuscytacji.
Analiza rytmów serca na podstawie zapisu EKG.
Elektroterapia: defibrylacja, kardiowersja, elektrostymulacja.
Farmakoterapia: dobór leków, dawkowanie i przygotowywanie w zależności od stanu pacjenta.
Płynoterapia: dobór leków, dawkowanie i przygotowywanie w zależności od stanu pacjenta.
Przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych: intubacja dotchawicza i zabezpieczenia alternatywne.
Tlenoterapia bierna oraz tlenoterapia wspomagana w NZK.
Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H i 4T.
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w asystolii i rozkojarzeniu elektromechanicznym, według zaleceń ERC.
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w migotaniu komór i częstoskurczu bez tętna, według zaleceń ERC.
Postępowanie w częstoskurczu komorowym z tętnem, według zaleceń ERC.
Postępowania w bradykardii, według zaleceń ERC.
Kierowanie zespołem resuscytacyjnym, obserwacja i ocena medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez
kolegów podczas ćwiczeń.
• Postępowania w OZW według obowiązujących zaleceń ERC i ESC: badanie podmiotowe wg schematu SAMPLE,
badanie przedmiotowe pacjenta, interpretacja zapisu EKG, farmakoterapia w fazie przedszpitalnej wg obowiązujących
zaleceń ESC i obowiązującym Rozporządzeniem MZ w zakresie podawania leków przez ratownika medycznego.
• Postępowanie w udarze mózgu według obowiązujących zaleceń AHA i ASA, badanie podmiotowe wg SAMPLE,
badanie przedmiotowe pacjenta, interpretacja zapisu EKG, farmakoterapia w fazie przedszpitalnej wg obowiązujących
zaleceń MZ w zakresie podawania leków przez ratownika medycznego.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta, formułowanie diagnozy ratowniczej.

BUNA:
• Techniki i urządzenia do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
• Opracowanie scenariusza zatrzymania krążenia i Check listy do wybranego scenariusza.
SEMESTR 5 MCR w stanach nagłych pochodzenia zewnętrznego
Wykłady:
z udziałem nauczyciela:
• Postępowanie w przypadku tonięcia.
• Zagrażająca życiu hipotermia i hipertermia.
• Postępowanie w przypadku zaostrzenia astmy oskrzelowej.
• Postępowanie w przypadku anafilaksji.
• Postępowanie w przypadku oparzenia.
• Zatrzymanie krążenia spowodowane urazem.
• Zatrzymanie krążenia w przebiegu ciąży.
• Postępowanie w przypadku zatruć.
• Choroba wysokościowa -postępowanie ratunkowe.
• Zasypanie przez lawinę -postępowanie ratunkowe.
• Porażenie piorunem i urazy elektryczne.
BUNA:
Przygotować wybrane przypadki zatrzymania krążenia w placówkach ochrony zdrowia.
Ćwiczenia:
z udziałem nauczyciela:
• Ocena pacjenta wg dostępnych skal AVPU i ABCDE, GCS, VAS.
• Wywiad wg schematu SAMPLE
• Modyfikacje zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w zakresie czasu prowadzenia resuscytacji, zabezpieczenia
dróg oddechowych i wentylacji, elektroterapii, farmakoterapii, płynoterapii, w sytuacjach szczególnych wg
obowiązujących zaleceń ERC:
 tonięcie,
 hipotermia i hipertermia,
 astma,
 anafilaksja,
 oparzenie,
 NZK spowodowane urazami,
 NZK w przebiegu ciąży,
 zatrucia,
 porażenie prądem.
• Etyka działań ratowniczych.
• Kierowanie zespołem: obserwacja i ocena medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez zespół
studentów.

• Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta, formułowanie diagnozy ratunkowej.
BUNA:
Samodzielne opracowanie Check listy dla wybranych przypadków.
SEMESTR 6 MCR w stanach nagłych u dzieci
Wykłady:
z udziałem nauczyciela:
• Wywiad wg schematu SAMPLE z dzieckiem, rodzicem lub opiekunem prawnym.
• Elektroterapia: wybór energii do defibrylacji w zależności od wagi ciała.
• Udrożnienie dróg oddechowych metodami zaawansowanymi: intubacja dotchawicza, metody nadkrtaniowe.
• Potencjalnie odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H i 4T.
• Leki stosowane w nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci, działanie, dawka, rozcieńczenie, droga podania.
• Algorytmy postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia, różnice w postępowaniu u dziecka, niemowlęcia i noworodka
wg obowiązujących zaleceń ERC:
 w rytmach defibrylacyjnych
 w rytmach niedefibrylacyjnych
• Modyfikacje zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci w zakresie: zabezpieczenia dróg oddechowych i
wentylacji, elektroterapii, farmakoterapii, płynoterapii, we wstrząsie anafilaktycznym według obowiązujących zaleceń
ERC.
BUNA:
Obliczanie dawki leków podawanych dzieciom w zależności od masy ciała.
Ćwiczenia:
z udziałem nauczyciela:
• Prowadzenie wywiadu wg schematu SAMPLE z dzieckiem, rodzicem lub opiekunem.
• Farmakoterapia i płynoterapia: dobór leków, dawkowanie i przygotowywanie w zależności od masy dziecka.
• Przywrócenie i utrzymanie drożności dróg oddechowych:
 dobór rurki intubacyjnej i wykonanie intubacji dotchawiczej,
 dobór maski lub rurki krtaniowej, założenie i zabezpieczenie.
• Odsysanie dróg oddechowych.
• Tlenoterapia bierna oraz tlenoterapia wspomagana w NZK.
• Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia 4H i 4T.
• Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w asystolii i rozkojarzeniu elektromechanicznym (PEA), według obowiązujących
zaleceń ERC.
• Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w migotaniu komór (VF) i częstoskurczu bez tętna (VT), według obowiązujących
zaleceń ERC.
• Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, według obowiązujących
zaleceń ERC.
BUNA:
Samodzielne opracowanie Check listy dla wybranych przypadków i zastosowanie w pracy ratownika medycznego
podczas symulacji medycznej.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• *Aktualne Wytyczne Resuscytacji. Polska Rada Resuscytacji. Kraków.
• Bakes K. A., Markovchick J. V., Pons P. T., Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach, Medipage,
Warszawa 2016.
• Campbell J. E., Alson R. L., International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach, MP,
Kraków 2017.
• Jakubaszko J. (wyd. pol.) ABC ciężkich urazów, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2016.
• Paciorek P., Patrzała A., Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, Warszawa 2015.
• Sosada K., Żurawiński W., Ostre stany zagrożenia życia w obrażeniach ciała, PZWL, Warszawa 2018.
B. Literatura Uzupełniająca
• Plantz S. H., Wipfler E. J., Medycyna ratunkowa (NMS), Urban & Partner, Wrocław 2008.
• Smereka J. (red. wyd. pol.) Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe,
Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2013.
• Wranicz JK.: ABC elektrokardiografii klinicznej, Górnicki Wydanie Medyczne, Wrocław 2009.
*strona Polskiej Rady Resuscytacji: https://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia






Wykłady – egzamin w poszczególnych semestrach
Ćwiczenia symulacyjne – egzamin praktyczny w poszczególnych semestrach
Zajęcia praktyczne – zaliczenie z oceną w poszczególnych semestrach
BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach

Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów w poszczególnych semestrach:
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z wykładów jest:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, posiada zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, inne),
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 uzyskanie zaliczenia BUNY.
Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią
 każda prawidłowa odpowiedź to 1 punkt,
 brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów,
Egzamin może mieć też formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Ocena
procentowa
Bardzo dobra
91-100%
Dobra

76-90%

Dostateczna

60-75%

Niedostateczna

59% i mniej

Kryterium
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
przez prowadzącego zajęcia
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez
nauczyciela odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

i/lub
Kryteria oceny BUNA - test
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Podstawą do uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest:
 minimum 60% prawidłowych odpowiedzi z testu i/lub
 60% prawidłowych odpowiedzi z egzaminu ustnego
Kryteria oceny ćwiczeń symulacyjnych
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pracuje na wolontariacie, itp.),
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, poszanowanie godności „pacjenta”,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń),
 pozytywne zaliczenie wszystkich zadań z treści odnoszących się do efektów uczenia się w zakresie umiejętności i
kompetencji społecznych - student otrzyma co najmniej ocenę dostateczną (3.0) z każdego zleconego zadania
według poniższych kryteriów.
Egzamin praktyczny – kryteria oceny według przygotowanej listy kontrolnej – checklisty do każdego scenariusza
 semestr IV – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne osoby dorosłej
 semestr V – poszkodowany z obrażeniami wielonarządowymi, badanie podmiotowe i przedmiotowe wg ITLS,
odbarczenie odmy prężnej, tlenoterapia, działanie przeciwwstrząsowe i przeciwbólowe
 semestr VI – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne niemowlęcia
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
uwzględnia
wykonuje
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z
czynności,
rolą zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
czynności
zasad po
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
i analizie swojego
ukierunkowaniu
ukierunkowania
i
sytuację
mało pewnie,
postępowania,
dokumentuje
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
pacjenta, osiąga
we współpracy z
zastanowieniu
wykonane
w niektórych
1
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
terapeutycznym
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
swojego
werbalnego
w każdym
sytuacji
bardzo
wykonuje
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
0
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym,
czynności
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
 uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie
wszystkich założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
postępowanie
czynności
analizuje swoje
przestrzega
poprawny,
planuje i
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
cel
terapeutycznym,
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
czynności
wymaga
nie zawsze
ma trudności w
wymaga
zasad po
wykonuje
uwzględnia
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
ukierunkowaniu
mało pewnie,
sytuację
i
i analizie swojego
ukierunkowania
dokumentuje
po krótkim
zdrowotną
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
wykonane
pacjenta, osiąga
we współpracy z
zastanowieniu
w niektórych
1
czynności po
cel po
zespołem
działaniach
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
kontaktu
i analizować
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
swojego
werbalnego
w każdym
bardzo
wykonuje
sytuacji
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
0
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)

6 punktów - dst

(3.0)

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU - MODUŁU:
Część A to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z egzaminów teoretycznych z poszczególnych semestrów
Część B to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z egzaminów praktycznych z każdego semestru
Część C to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z zajęć praktycznych z poszczególnych semestrów
Część A, B i C są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu
Ocenę za moduł stanowi:
 40% oceny końcowej – część A
 40% oceny końcowej – część B
 20% oceny końcowej – część C
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
dr n. o zdr. Krystyna Ziółkowska
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II X III

Semestr studiów:
1 2 3 4 X 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

GINEKOLOGIA I
POŁOŻNICTWO

Liczba punktów
ECTS: 3,5

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do zaliczenia zleconego
zadania
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Przygotowanie do ćwiczeń
Przygotowanie do zaliczenia zleconego
zadania
Zajęcia praktyczne (ZP)
Przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

fakultatywny □

6
Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
12
13
6
2

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

25

1

5

12

13
10
3

25

1

32

6
6

38

1,5

56

32

88

3,5

Metody dydaktyczne
Podająca – slajdy i prezentacja multimedialna, wykład konwersatoryjny.
Problemowa – dyskusja, wykład problemowy.
Praktyczna – praca z kobietą rodzącą i noworodkiem, pokaz, analiza i interpretacja wyników, praca samodzielna i praca w
grupach.

Samokształceniowa – praca z książką.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: brak.
B. Wymagania wstępne: anatomia, fizjologia, patologia.
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie poszczególnych jednostek chorobowych z zakresu położnictwa i ginekologii.
C2. Uczestnictwo czynne w czasie porodu, kształcenie zakresu mechanizmu porodu
C3. Przekazanie podstawowego zasobu wiedzy na temat zasad postępowania w nagłych stanach w położnictwie i
ginekologii, rodzajów obrażeń i urazów, związanych za narządem płciowym kobiety, jak również zasad postępowania
z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Egzamin pisemny i/lub
ustny

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

C.W25. omawia zasady badania przedmiotowego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W63. omawia zasady monitorowania czynności układu oddechowego i
układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W77. omawia techniki przyjęcia porodu nagłego w warunkach
pozaszpitalnych;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W101. omawia stany zagrożenia zdrowotnego w ginekologii i
położnictwie;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.U6. ocenia stan noworodka w skali APGAR;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W24. omawia zasady badania podmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;

C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U55. przyjmuje poród nagły w warunkach pozaszpitalnych;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

W/BUNA

Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
ZP
ZP

ZP

ZP
C/ZP/BUNA
Ć/ZP

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR IV
• Metody regulacji urodzeń uwzględniające preferencje i możliwości partnerów; metody naturalne i antykoncepcja.
• Cele i zadania opieki przedkoncepcyjnej.
• Ciąża prawidłowa: rozpoznanie i przebieg, diagnostyka prenatalna.
• Wybrane zagadnienia z patologii ciąży; ciąża wysokiego ryzyka.
• Poród fizjologiczny: mechanizm porodu, okresy porodu.
• Przebieg połogu fizjologicznego.
• Zakażenia połogowe: etiologia, leczenie.
• Stany zapalne kobiecych narządów rodnych - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
BUNA:
SEMESTR IV
• Rodzaje badań diagnostycznych w chorobach ginekologicznych i w położnictwie.
• Urologia w ginekologii: nieotrzymanie moczu, profilaktyka, diagnostyka, leczenie.
• Choroby przenoszone drogą płciową - profilaktyka i leczenie.
• Nowotwory narządów rodnych; podział, epidemiologia.
• Profilaktyka chorób nowotworowych: programy edukacyjne, wczesna diagnostyka.
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR IV
• Prowadzenie porodu fizjologicznego, patologicznego.
• Ocena stanu ogólnego i położniczego kobiety rodzącej i noworodka.
• Postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po porodzie.
BUNA:
SEMESTR IV
• Ocena noworodka tuż po urodzeniu według skali APGAR.
• Noworodek donoszony i wcześniak – różnice.
• Podstawowe parametry życiowe kobiety rodzącej i noworodka.
Zajęcia praktyczne
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR IV
• Zapoznanie się z dokumentacją medyczną podczas przyjęcia kobiety rodzącej do oddziału.
• Umiejętność komunikacji ratownika medycznego z kobietą rodzącą, położnicą, niemowlęciem.
• Prowadzenie porodu fizjologicznego/ patologicznego.
• Ocena stanu ogólnego i położniczego kobiety rodzącej i noworodka.
• Postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po porodzie.
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka bezpośrednio po porodzie.
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa kobiety ciężarnej.
• Wykonywanie podstawowych procedur diagnostycznych kobiety rodzącej.
BUNA:
SEMESTR IV
Podstawowe parametry życiowe noworodka donoszonego i wcześniaka, metody oceny i wartości.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Bręborowicz G., Położnictwo, PZWL, Warszawa 2020.
• Dębski R., Stany nagłe w położnictwie i ginekologii, Medical Tribune, Warszawa 2012.
• Troszczyński M., Ćwiczenia położnicze, PZWL, Warszawa 2016.
B. Literatura Uzupełniająca

•
•
•
•
•

Baston H., Hall J., Podstawy położnictwa. Najważniejsze zagadnienia, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.
Boyle M., Stany nagłe w okresie okołoporodowym, PZWL, Warszawa 2008.
Hinshaw K., Woollard M., Stany nagłe w położnictwie, PZWL, Warszawa 2011.
Kózka M., Maślanka M., Rumian B., Pielęgniarstwo ratunkowe, PZWL, Warszawa 2013.
Opala T., Ginekologia, PZWL, Warszawa 2006.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy
 Ćwiczenia symulacyjne - zaliczenie z oceną
 Zajęcia praktyczne- zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
 zaliczenie BUNY
Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny ćwiczeń symulacyjnych
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pracuje na wolontariacie, itp.),

 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, poszanowanie godności „pacjenta”,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń),
 pozytywne zaliczenie wszystkich zadań z treści odnoszących się do efektów uczenia się w zakresie umiejętności i
kompetencji społecznych - student otrzyma co najmniej ocenę dostateczną (3.0) z każdego zleconego zadania.
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z
czynności,
rolą zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
nie zawsze
ma trudności w
czynności
wymaga
wymaga
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
zasad po
uwzględnia
wykonuje
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
mało pewnie,
ukierunkowaniu
ukierunkowania
zdrowotną
postępowania,
po krótkim
w wyborze treści
dokumentuje
pacjenta, osiąga
we współpracy z
zastanowieniu
w niektórych
wykonane
1
zespołem
działaniach
czynności po
cel po
terapeutycznym
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie przestrzega
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie potrafi
nie potrafi
zasad,
uwagę
wykonuje
naprowadzania
krytycznie ocenić
utrzymać
chaotycznie
indywidualnej
niepewnie,
i przypominania
i analizować
kontaktu
wykonuje
sytuacji
bardzo
w każdym
swojego
werbalnego
działania, nie
pacjenta, nie
wolno
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
dokumentuje
osiąga celu
współpracuje
0
wykonanych
z zespołem
czynności
terapeutycznym,
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Ocena końcowa z ćwiczeń symulacyjnych
– średnia arytmetyczna ocen za wykonanie zleconych zadań
Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,

 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
wymaga
przestrzega
nie zawsze
czynności
wymaga
ma trudności w
uwzględnia
wykonuje
przypomnienia
zasad po
naprowadzania,
krytycznej ocenie
sytuację
mało pewnie,
i
ukierunkowaniu
i analizie swojego
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
ukierunkowania
postępowania,
w wyborze treści
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
w niektórych
we współpracy z
1
cel po
czynności po
działaniach
zespołem
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie bierze pod
czynności
nie potrafi
nie potrafi
nie przestrzega
wymaga stałego
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
werbalnego
w każdym
sytuacji
swojego
bardzo
wykonuje
wolno
postępowania, nie
z pacjentem
działania, nie
działaniu
pacjenta, nie
0
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia

Dobra
Dostateczna
Niedostateczna

Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II X III

Semestr studiów:
1 2 3 4 X 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

CHIRURGIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
 czytanie wskazanej literatury
 przygotowanie projektu
 przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
 czytanie wskazanej literatury
 przygotowanie do zbierania
wywiadu i badania fizykalnego
pacjenta
Zajęcia praktyczne (ZP)

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 3,5
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
30
8
2
2
4

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

38

1,5

15

10
5
5

25

1

16

9
9

25

1

61

27

88

3,5

 przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, instruktaż, pokaz.
Problemowa –studium przypadku, praca z tekstem, pogadanka.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Praktyczna – ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja dydaktyczna.

Zajęcia praktyczne – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, dyskusja dydaktyczna, wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, farmakologia z toksykologią
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Przyswojenie teoretycznych i praktycznych wiadomości z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologicznej
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W67. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w najczęstszych chorobach wymagających interwencji
chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności chorób wieku dziecięcego;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Egzamin pisemny i/lub
ustny/projekt

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

W/BUNA

Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
ZP
Ć/ZP/BUNA
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

ZP

ZP
C/ZP/BUNA
Ć/ZP

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela
SEMESTR IV
Ból brzucha
• Rodzaje bólów brzucha
• Wywiad – charakter bólu, umiejscowienie, promieniowanie, czas trwania, czynniki nasilające i łagodzące, inne
objawy (wymioty), przeszłość chorobowa
• Badanie przedmiotowe – ogólny wygląd: głowa, uszy, oczy, nos i gardło, klatka piersiowa, kończyny, skóra,
brzuch, odbytnica, narządy płciowe
• Badania laboratoryjne
• Diagnostyczne badania obrazowe
• Leczenie stosowane w oddziale chirurgicznym
Choroby przełyku: patogeneza, objawy kliniczne, rozpoznanie różnicowe, ocena, leczenie, zalecenia
• Refluks żołądkowo-przełykowy
• Zapalenie przełyku
• Krwawienie z przełyku
Ciała obce w przewodzie pokarmowym (w przełyku, żołądku): objawy kliniczne, rozpoznanie różnicowe, ocena,
leczenie, zalecenia
Choroba wrzodowa: etiopatogeneza, czynniki ryzyka, objawy kliniczne, rozpoznanie różnicowe, ocena, leczenie,
zalecenia
Zapalenie żołądkowo-jelitowe pochodzenia zakaźnego: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena,
leczenie, zalecenia
Choroby jelit: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena, leczenie, zalecenia
• Choroba Leśniowskiego-Crohna
• Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
• Niedrożność jelit
Choroby odbytu i odbytnicy: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena, leczenie, zalecenia
• Żylaki odbytu
• Szczeliny odbytu
• Ropnie odbytowo-odbytnicze
Zapalenie wątroby: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena, leczenie, zalecenia
Ostre zapalenie trzustki: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena, leczenie, zalecenia
Zapalenie pęcherzyka żółciowego: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena, leczenie, zalecenia
Zapalenie wyrostka robaczkowego: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena, leczenie, zalecenia
Przepuklina: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena, leczenie, zalecenia
Zaburzenia naczyniowe: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena, leczenie, zalecenia
• Niedokrwienie krezki
• Tętniak aorty brzusznej
• Żylaki kończyn dolnych
Stany nagłe w chirurgii dziecięcej: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena, leczenie, zalecenia
Postepowanie z chorym dzieckiem
Choroby nowotworowe przewodu pokarmowego: omówienie, objawy kliniczne, diagnostyka różnicowa, ocena,
leczenie, zalecenia
BUNA:
• Odmienności leczenia chirurgicznego u dzieci w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Problematyka ćwiczeń symulacyjnych
Z udziałem nauczyciela:

SEMESTR IV
• Wywiad -standardowy zakres badania podmiotowego: umiejętność nawiązywania kontaktu, główne dolegliwości,
schemat wywiadu dotyczącego obecnych dolegliwości, przeszłość chorobowa, dotychczas stosowane leki,
uczulenia, wywiad rodzinny, wywiad socjalny, wywiad dotyczący współżycia seksualnego, stan psychiczny,
sposoby formułowania pytań
•

Badanie fizykalne- obraz ogólny: ułożenie ciała, zabarwienie skóry, bladość, tor oddechowy, wymowa, tętno

•

Badanie przedmiotowe brzucha -wygląd (blizny pooperacyjne, wzdęcie, perystaltyka jelit, objaw Cullena i
objaw Greya-Turnera, głowa medyzy); osłuchiwanie, badanie palpacyjne

•

Objawy trzewne: objaw Blumberga, objaw Rovsinga, objaw kaszlowy, objaw Jaworskiego

BUNA:
Przygotowanie do badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta z ostrym bólem brzucha.
Zajęcia praktyczne
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR IV
• Organizacja pracy w oddziale chirurgicznym
• Profilaktyka zakażeń w chirurgii - aseptyka i antyseptyka
• Analiza obowiązującej dokumentacji w oddziale chirurgicznym
• Wywiad i badanie fizykalne poszkodowanego w schorzeniach i stanach nagłych chirurgicznych
• Technika badania fizykalnego brzucha pacjenta w stanach nagłych chirurgicznych
• Postępowanie w nagłych zagrożeniach chirurgicznych: rozpoznanie objawów klinicznych, diagnostyka różnicowa,
ocena, leczenie, zalecenia
• Analiza przypadków chirurgicznych. Ocena stopnia nasilenia bólu i leczenie przeciwbólowe
• Udział w badaniach diagnostycznych i obserwacja pacjenta podczas badań
• Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego
• Zasady transportowania pacjenta w stanach nagłych do zabiegu operacyjnego
• Obserwacja i ocena funkcji życiowych pacjenta po zabiegu operacyjnym
• Dokumentowanie wykonanych medycznych czynności.
BUNA:
• Zakażenia w chirurgii - profilaktyka.
• Zasady pielęgnowania chorych z drenażem jam ciała.
• Formułowanie diagnozy ratunkowej w przypadku ostrego brzucha, ustalenie celu i planu postępowania ratunkowego,
wdrożenie interwencji oraz ewaluacja osiągniętych celów w wybranych przypadkach.
Wykaz literatury
A. Literatura podstawowa
• Fabian T. C., Peitzman A., Rhodes M., Schwab C. W., Yealy D. M., Chirurgia stanów nagłych, Medipage, Warszawa
2010.
• Plantz SH., Wipfler EJ., NMS Medycyna ratunkowa (Jakubaszko J. red. pol.), Elsevier Urban & Partner, Wrocław
2020, wyd. 2.
• Kirk R. M., Procedury i techniki stosowane w chirurgii, Edra Urban & Partner, Wrocław 2011.
• Kulig J., Nowak W., Ostry brzuch, PZWL, Warszawa 2007.
B. Literatura uzupełniająca:
• Głuszek S., Chirurgia – podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu, Czelej, Lublin 2008.
• Noszczyk W., Chirurgia. Repetytorium, PZWL, Warszawa 2019.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy
 Ćwiczenia symulacyjne - zaliczenie z oceną
 Zajęcia praktyczne- zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY

(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
•

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:

egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
Kryteria oceny ćwiczeń
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność odpracowana w innej grupie ćwiczeniowej, albo zrównoważona w sposób indywidualnie
ustalony z prowadzącym zajęcia (student uczestniczy w wolontariacie, itp.),
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,)
 średnia pozytywnych ocen, czyli uzyskania co najmniej oceny dostatecznej (3.0) z realizacji każdego zleconego
zadania, z treści odnoszących się do efektów uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, zadane
studentowi w czasie trwania ćwiczeń (kryteria w załączeniu),
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta,
Podstawę do niezaliczenia ćwiczeń, co jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej (2.0) stanowi:
 brak 100% obecności na zajęciach i brak usprawiedliwienia oraz ewentualnego odpracowania ćwiczeń w innej
grupie ćwiczeniowej,
 naganna postawa (brak respektowania czasu trwania ćwiczeń, zajmowanie się sprawami innymi
niezwiązanymi z ćwiczeniami, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania
zajęć),
 brak pozytywnej oceny, czyli ocena niedostateczna (2.0) z dwóch zleconych do realizacji zadań.

Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z
czynności,
rolą zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
i analizie swojego
ukierunkowania
ukierunkowaniu
i
sytuację
mało pewnie,
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
we współpracy z
w niektórych
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
1
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
terapeutycznym
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
swojego
werbalnego
w każdym
sytuacji
bardzo
wykonuje
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
0
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym,
czynności
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta

Liczba
punktów

2

1

0

Zasady

Sprawność

Skuteczność

Samodzielność

Komunikowanie

Postawa

przestrzega
zasad,
właściwa
technika
i kolejność
wykonania
czynności,
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

czynności
wykonuje
pewnie,
energicznie

postępowanie
uwzględnia
sytuację
pacjenta, osiąga
cel

planuje i
wykonuje
działania
samodzielnie

poprawny,
samodzielny,
skuteczny
dobór treści

analizuje swoje
postępowanie,
współpracuje z
zespołem
terapeutycznym,
pełna
identyfikacja z rolą
zawodową

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4 5X

Nazwa modułu/przedmiotu:

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA
NARZĄDU RUCHU

Liczba punktów
ECTS: 2

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNY
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
15
10
5
2
3

Formy realizacji zajęć

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

25

1

16

9
9

25

1

31

19

50

2

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, instruktaż, pokaz.
Problemowa –studium przypadku, praca z tekstem, pogadanka.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Zajęcia praktyczne – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, dyskusja dydaktyczna, wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc, techniki zabiegów
medycznych, medyczne czynności ratunkowe, medycyna ratunkowa.
B. Wymagania wstępne: umiejętność założenia opatrunku i unieruchomienia kończyny.

Cele przedmiotu
Wyposażenie w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie oceny wstępnej,
badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta urazowego, oceny objawów, postawienia wstępnej diagnozy i
wdrożenia postępowania w fazie przedszpitalnej i postepowania diagnostyczno-terapeutycznego na etapie SOR.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W67. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach wymagających
interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności chorób wieku
dziecięcego;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W68. omawia wybrane zagadnienia z zakresu traumatologii dziecięcej;

W/BUNA

C.W71. omawia objawy krwiaka opłucnej, wiotkiej klatki piersiowej i
złamania żeber;

Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny

C.W76. omawia techniki przygotowania pacjenta do transportu i opieki
medycznej podczas transportu;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W93. omawia rodzaje obrażeń ciała, ich definicje oraz zasady
kwalifikacji do centrum urazowego i centrum urazowego dla dzieci;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W94. omawia zasady funkcjonowania centrum urazowego i centrum
urazowego dla dzieci;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W17. omawia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i
życia;
C.W24. omawia zasady badania podmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;
C.W25. omawia zasady badania przedmiotowego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe;
C.W66. omawia wybrane skale oceny śpiączki oraz skale urazowe i
rokownicze;

C.U2. układa pacjenta do badania obrazowego;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika medycznego;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

W/BUNA

ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

C.U35. ocenia wskazania do transportu pacjenta do ośrodka
toksykologicznego, hiperbarycznego, replantacyjnego i kardiologii
inwazyjnej oraz centrum leczenia oparzeń, centrum urazowego lub centrum
urazowego dla dzieci;

Realizacja zleconego
zadania

ZP

C.U37. wiąże obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami
klinicznymi choroby;

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U44. stosuje zasady aseptyki i antyseptyki, zaopatruje prostą ranę,
zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;

Realizacja zleconego
zadania

ZP

C.U54. stosuje skale ciężkości obrażeń;

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U63. identyfikuje zagrożenia obrażeń: czaszkowo-mózgowych, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz
miednicy, a także wdrażać postępowanie ratunkowe w przypadku tych
obrażeń;

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP
ZP
ZP

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP

ZP
ZP/BUNA
ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR V
• Mnogie obrażenia ciała- priorytety transportowe.
• Priorytety w zaopatrywaniu chorych na miejscu zdarzenia.
• Kwalifikacja chorych do centrum urazowego.
• Pacjenci priorytetowi wg ITLS.
• Zasady segregacji chorych – priorytety terapeutyczne.
• Procedury postępowania z chorym urazowym, diagnostyka, leczenie operacyjne, zasada „damage control”.
• Zasady płynoterapii w mnogich obrażeniach ciała.
• Postępowanie z dziećmi z mnogimi obrażeniami ciała.
• Kwalifikacja dzieci do Centrum Urazowego dla Dzieci.
• Mnogie obrażenia ciała u pacjentów geriatrycznych.
BUNA:
SEMESTR V
• Obrażenia głowy u dzieci.
• Obrażenia jamy brzusznej u dzieci.
• Płynoterapia we wstrząsie u dzieci.
• Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej ciężarnych z mnogimi obrażeniami ciała.
Zajęcia praktyczne
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR V
• Zapoznanie się z dokumentacją medyczną.
• Badanie podmiotowe i przedmiotwowe pacjenta urazowego.
• Umiejętność komunikacji ratownika medycznego z pacjentem urazowym dorosłym i dzieckiem.
• Badania diagnostyczne stosowane w stanach nagłych urazowych i obrażeniach wielonarządowych.
• Przygotowanie do zabiegu operacyjnego i monitorowanie funkcji życiowych po zabiegu operacyjnym.
BUNA:
SEMESTR V
• Ocena wstępna, badanie podmiotowe, przedmiotowe, ocena objawów i postępowanie ratunkowe w fazie przedszpitalnej
i na SOR z poszkodowanym urazowym we wstrząsie hipowolemicznym.

•
•

Ocena wstępna, badanie podmiotowe, przedmiotowe, ocena objawów i postępowanie ratunkowe w fazie przedszpitalnej
i na SOR z poszkodowanym urazowym we wstrząsie neurogennym.
Drabina analgetyczna i postępowanie przeciwbólowe u osób dorosłych i dzieci.

Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Dziak A., Tylman D., Traumatologia narządu ruchu, t. 1 i 2, PZWL, Warszawa 2013.
• Guła P., Machała W., Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR, PZWL, Warszawa 2015.
• Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, PZWL, Warszawa 2015.
B. Literatura uzupełniająca:
• Brongel L., Lasek J., Słowiński K., Podstawy chirurgii urazowej, Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków
2008.
• Gaździk T., Ortopedia i traumatologia – podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2010.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy
 Ćwiczenia symulacyjne - zaliczenie z oceną
 Zajęcia praktyczne- zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
 zaliczenie BUNY
Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
energicznie
pacjenta, osiąga
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
wymaga
nie zawsze
przestrzega
czynności
wymaga
ma trudności w
uwzględnia
zasad po
wykonuje
przypomnienia
naprowadzania,
krytycznej ocenie
ukierunkowaniu
sytuację
mało pewnie,
i
ukierunkowania
i analizie swojego
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
ukierunkowania
postępowania,
w wyborze treści
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
w niektórych
we współpracy z
1
cel po
czynności po
działaniach
zespołem
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
niepewnie,
chaotycznie
indywidualnej
swojego
werbalnego
w każdym
sytuacji
bardzo
wykonuje
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
0
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)

 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II X III

Semestr studiów:
1 2 3 4 X

Nazwa modułu/przedmiotu:

INTENSYWNA TERAPIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNY
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Przygotowanie do ZP
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 2
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
12
13
6
2
5

Formy realizacji zajęć

5

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

25

1

16

9
9

25

1

28

22

50

2

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, instruktaż, pokaz.
Problemowa –studium przypadku, praca z tekstem, pogadanka.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Zajęcia praktyczne – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, dyskusja dydaktyczna, wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: zaliczenie przedmiotów wymaganych na I roku studiów i II roku -III semestr.
B. Wymagania wstępne: wiedza w zakresie anatomii i fizjologii i patofizjologii.

Cele przedmiotu
C1. Poznanie wskazań i przeciwwskazań do anestezji i intensywnej terapii.
C2. Zapoznanie z zasadniczymi kryteriami przygotowania chorych do znieczulenia i operacji oraz postępowania
okołooperacyjnego.
C3. Zapoznanie z zasadniczymi stanami zagrożenia życia wymagającymi intensywnej terapii, znajomość podstawowych
metod diagnostycznych i leczniczych.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

W/BUNA

C.W48. omawia zasady wykonywania toalety drzewa oskrzelowego u
pacjenta zaintubowanego;

Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny

C.W56. omawia zasady prowadzenia podstawowej i zaawansowanej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych i dzieci;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W57. omawia wskazania do odsysania dróg oddechowych i techniki jego
wykonywania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W59. omawia wskazania do podjęcia tlenoterapii biernej lub wentylacji
zastępczej powietrzem lub tlenem, ręcznie lub mechanicznie – z użyciem
respiratora i techniki ich wykonywania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W60. omawia wskazania do intubacji dotchawiczej w laryngoskopii
bezpośredniej przez usta bez użycia środków zwiotczających i do
prowadzenia wentylacji zastępczej oraz techniki ich wykonywania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W69. omawia wskazania do stosowania intensywnej terapii i zasady jej
stosowania;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W72. omawia technikę oznaczania stężeń parametrów krytycznych;

Egzamin pisemny i/lub
ustny
Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W17. omawia mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i
życia;
C.W24. omawia zasady badania podmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;
C.W25. omawia zasady badania przedmiotowego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe;
C.W28. omawia problematykę ostrej niewydolności oddechowej;

C.W104. omawia zasady wysuwania podejrzenia i rozpoznawania śmierci
mózgu;

W/BUNA
W/BUNA
W/BUNA

W/BUNA

W

C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

Realizacja zleconego
zadania

ZP/BUNA

C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika medycznego;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne u
osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z uwzględnieniem
prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających resuscytację
(urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratora);

Realizacja zleconego
zadania

ZP

C.U43. wdraża tlenoterapię zależnie od potrzeb pacjenta i wspomaga
oddech;

Realizacja zleconego
zadania

ZP

C.U45. prowadzi
wentylację zastępczą
samorozprężalnego i respiratora transportowego;

Realizacja zleconego
zadania

ZP

z

użyciem

worka

C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP
ZP
ZP

ZP

ZP
ZP/BUNA
ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR IV
• Wskazania do leczenia w oddziale intensywnej terapii.
• Opieka nad chorym nieprzytomnym.
• Sedacja w intensywnej terapii.
• Leki stosowane na oddziale intensywnej terapii.
• Ból i jego leczenie.
• Wybrane zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne na oddziale IT.
• Techniki specjalistyczne w intensywnej terapii.
• Żywienie na oddziale IT.
• Pomoc doraźna w wybranych stanach nagłego zagrożenia życia.
• Leczenie ostrej niewydolności oddechowej. Respiratoroterapia.
• Leczenie ostrej niewydolności krążenia w oddziale intensywnej terapii.
• Zaawansowane zabiegi reanimacyjne w zatrzymaniu krążenia i postępowanie poresuscytacyjne.
• Zapobieganie i leczenie ostrej niewydolności nerek w oddziale intensywnej terapii.
• Płynoterapia i leczenie preparatami krwiopochodnymi i krwiozastępczymi.
• Rozpoznawanie śmierci mózgu.
BUNA:
SEMESTR IV
• Zakażenia w oddziale intensywnej terapii.
Zajęcia praktyczne
Z udziałem nauczyciela:

SEMESTR IV
• Organizacja oddziału intensywnej terapii.
• Aparatura monitorująca oraz sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny.
• Metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane na oddziale intensywnej terapii.
• Pomoc doraźna w stanach nagłego zagrożenia życia.
• Techniki specjalistyczne w intensywnej terapii: krążenie wspomagane, hemoperfuzja, hemofiltracja.
• Monitorowanie i leczenie chorych we wstrząsie.
• Żywienie na oddziale IT.
• Badanie podmiotowe i fizykalne pacjenta.
• Pacjent wentylowany mechanicznie. Respiratoroterapia.
• Analiza dokumentacji medycznej.
BUNA:
SEMESTR IV
• Zadania ratownika medycznego wobec pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową.
• Rola ratownika medycznego w opiece nad chorym leczonym metodą dializy pozaustrojowej.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Kamiński B., Kubler A., Anestezjologia i intensywna terapia, PZWL, Warszawa 2014.
• Marino P. L., Intensywna terapia, Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.
B. Literatura uzupełniająca:
• Dyk D., Wołowicka L., Anestezjologia i intensywna opieka – klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów
medycznych, PZWL, Warszawa 2014.
• Rybicki Z., Intensywna terapia dorosłych, t. 1 i 2, Makmed, Lublin 2015.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy
 Ćwiczenia symulacyjne - zaliczenie z oceną
 Zajęcia praktyczne- zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
 zaliczenie BUNY
Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium

(podpis)

Bardzo dobra

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Dobra
Dostateczna
Niedostateczna
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
energicznie
pacjenta, osiąga
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
wymaga
nie zawsze
przestrzega
czynności
wymaga
ma trudności w
uwzględnia
zasad po
wykonuje
przypomnienia
naprowadzania,
krytycznej ocenie
ukierunkowaniu
sytuację
mało pewnie,
i
ukierunkowania
i analizie swojego
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
ukierunkowania
postępowania,
w wyborze treści
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
w niektórych
we współpracy z
1
cel po
czynności po
działaniach
zespołem
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
0
swojego
werbalnego
w każdym
sytuacji
bardzo
wykonuje
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje

wykonanych
czynności

z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
•

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:

egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4
5

Nazwa modułu/przedmiotu:

NEUROCHIRURGIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 1,5
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9
13
5
2
6

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do egzaminu
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6X

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

22

1

16

0

16

0,5

25

13

38

1,5

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, instruktaż, pokaz.
Problemowa –studium przypadku.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Zajęcia praktyczne – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, dyskusja dydaktyczna, wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.
B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych
wywołanych chorobą, opanowanie wiedzy z podstaw udzielania pierwszej pomocy.
Cele przedmiotu

C1. Teoretyczne i praktyczne pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych urazów ośrodkowego i
obwodowego układu nerwowego oraz ich cech szczególnych.
C2. Nabycie umiejętności postępowania profilaktycznego z pacjentem z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu
nerwowego.
C3. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu padania podmiotowego i przedmiotowego oraz badań dodatkowych
stosowanych w neurochirurgii.
C4. Przygotowanie do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W37. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w bólach głowy i chorobach naczyniowych mózgu, w
szczególności w udarze mózgu (krwotocznym) oraz padaczce;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W40. omawia rodzaje badań obrazowych oraz obraz radiologiczny
podstawowych chorób;
C.W46. omawia zasady przygotowania do zabiegów medycznych w
stanach zagrożenia życia;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W54. omawia wskazania do układania pacjenta w pozycji właściwej dla
jego stanu lub odniesionych obrażeń;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W66. omawia wybrane skale oceny śpiączki oraz skale urazowe i
rokownicze;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W72. omawia technikę oznaczania stężeń parametrów krytycznych;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.W95. omawia zasady postępowania przedszpitalnego i w SOR w
obrażeniach: czaszkowo-mózgowych, kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
kończyn, jamy brzusznej i klatki piersiowej oraz w przypadku wstrząsu;

Egzamin pisemny i/lub
ustny

W/BUNA

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U37. wiąże obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami
klinicznymi choroby;
C.U54. stosuje skale ciężkości obrażeń;
C.U48. ocenia nagłe zagrożenia neurologiczne u pacjenta;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

ZP/BUNA
ZP
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP
ZP
ZP/BUNA
ZP/BUNA
ZP

C.U63. identyfikuje zagrożenia obrażeń: czaszkowo-mózgowych, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz
miednicy, a także wdrażać postępowanie ratunkowe w przypadku tych
obrażeń;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

ZP/BUNA

C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania

ZP

C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;

Odpowiedź, realizacja
zleconego zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP/BUNA
ZP
ZP

ZP

K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP
ZP/BUNA
ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR VI
 Wprowadzenie do neurochirurgii.
 Podstawowe struktury i funkcje układu nerwowego.
 Symptomatologia neurologiczna.
 Badanie podmiotowe i przedmiotowe w neurochirurgii.
 Zasady postępowania z chorym nieprzytomnym.
 Choroby naczyniowe mózgu.
 Ból głowy – objawy, leczenie.
 Problemy ratownika medycznego nad chorym z urazami obwodowego układu nerwowego.
BUNA:
SEMESTR VI
 Badania dodatkowe w neurochirurgii.
 Bój ostry, bóle kręgosłupa.
 Zaburzenia napadowe, padaczka, omdlenie.
 Urazy głowy, kręgosłupa, rdzenia kręgowego.
Zajęcia praktyczne
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR VI
 Badania przedmiotowe w neurochirurgii.
 Badania diagnostyczcne stosowane w neurochirurgii.
 Problemy pielęgnacyjne z pacjentem nieprzytomnym.
 Monitorowanie pacjenta nieprzytomnego.
 Pielęgnowanie pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym. Rola ratownika medycznego.
 Opieka nad pacjentem z porażeniem i niedowładem. Rola ratownika medycznego.
 Opieka nad pacjentem przygotowywanym do badań. Rola ratownika medycznego.
 Rola ratownika medycznego w postępowaniu z chorym z zaburzeniami świadomości.
 Rola ratownika medycznego w opiece nad chorym z urazem kręgosłupa.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Henry G. L., Jagofa A., Neal L., Pellegrino T. R., Thomas R., Stany nagłe w neurologii – od objawu do rozpoznania,
PZWL, Warszawa 2007.
• Muller P. (pol. red.), Stany nagłe w medycynie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2014.
• Plantz S. H., Wipfler E. J., Medycyna ratunkowa, Edra Urban & Partner, Wrocław 2008.
B. Literatura uzupełniająca:
• Adamczyk K., Turowski K., Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgii, Neurocentrum, Lublin 2007.
• Bone I., Lindsay K. W., Neurologia i neurochirurgia, Edra Urban & Partner, Wrocław 2006.
• Dróżdż A., Neurologia w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego, Poznań 2011.

Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Wykłady – egzamin końcowy
 Ćwiczenia symulacyjne - zaliczenie z oceną
 Zajęcia praktyczne- zaliczenie z oceną
 BUNA - zaliczenie bez oceny w poszczególnych semestrach
Formy i kryteria zaliczenia
PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM
Część A to zaliczenie wykładów i pozostałych form zajęć oraz zaliczenie BUNY.
Część B to ocena z egzaminu
Część A i B są niezbędne do zaliczenia modułu przedmiotu.
Kryteria zaliczenia wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student pracuje
na wolontariacie, praca zaliczeniowa, itp.),
 zaliczenie BUNY
Kryteria zaliczenia BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,

oraz





umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
współpraca z zespołem terapeutycznym,
poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności

Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
planuje i
postępowanie
poprawny,
czynności
analizuje swoje
przestrzega
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
postępowanie,
samodzielny,
zasad,
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
współpracuje z
skuteczny
pacjenta, osiąga
energicznie
samodzielnie
technika
zespołem
dobór treści
cel
terapeutycznym,
i kolejność
pełna
wykonania
2
czynności,
identyfikacja z rolą
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
wymaga
wymaga
nie zawsze
ma trudności w
przestrzega
czynności
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
zasad po
wykonuje
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
ukierunkowaniu
mało pewnie,
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
w niektórych
pacjenta, osiąga
we współpracy z
zastanowieniu
wykonane
1
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie przestrzega
czynności
wymaga stałego
nie bierze pod
nie potrafi
nie potrafi
zasad,
uwagę
wykonuje
naprowadzania
krytycznie ocenić
utrzymać
chaotycznie
indywidualnej
niepewnie,
i przypominania
i analizować
kontaktu
wykonuje
sytuacji
bardzo
swojego
werbalnego
w każdym
działania, nie
wolno
pacjenta, nie
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
0
dokumentuje
osiąga celu
współpracuje
wykonanych
z zespołem
czynności
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

EGZAMIN KOŃCOWY Z PRZEDMIOTU:
 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich form zajęć oraz zaliczenie BUNY
(projekt/test/odpowiedź ustna)
 Egzamin ma formę testu pisemnego, test wielokrotnego wyboru /MCQ/ z jedną prawidłową odpowiedzią (każda
prawidłowa odpowiedź to 1 punkt, brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłowa 0 punktów, minimum 60%
prawidłowych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny
 lub egzamin ma formę odpowiedzi ustnej (ocena zgodnie z poniższymi kryteriami).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna

Ocena
Bardzo dobra
Dobra
Dostateczna
Niedostateczna

Kryterium
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
egzamin stanowi 60% oceny końcowej z przedmiotu – część B
pozostałe 40% to średnia arytmetyczna ocen z pozostałych form zajęć – część A
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4
5

Nazwa modułu/przedmiotu:

OKULISTYKA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 1,5
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9
13
5
2
6

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do zaliczenia
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6X

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

22

1

16

0

16

0,5

25

13

38

1,5

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, instruktaż, pokaz.
Problemowa –studium przypadku.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Zajęcia praktyczne – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, dyskusja dydaktyczna, wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.
B. Wymagania wstępne: brak.
Cele przedmiotu

C1. Zapoznanie z mechanizmami, objawami, przebiegiem i postępowaniem diagnostyczno-leczniczym w ostrych stanach
klinicznych oczu u dorosłych i dzieci.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W54. omawia wskazania do układania pacjenta w pozycji właściwej dla
jego stanu lub odniesionych obrażeń;
C.W99. omawia wybrane stany nagłe okulistyczne i zasady postępowania
przedszpitalnego w tym zakresie;
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Kolokwium pisemne
i/lub ustne
Kolokwium pisemne
i/lub ustne

C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;

Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie

C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;

Realizacja zleconego
zadania i omówienie

C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U37. wiąże obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami
klinicznymi choroby;

Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie

C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;

Realizacja zleconego
zadania i omówienie

C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;

C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

W/BUNA
W/BUNA
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

ZP
ZP

K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP

K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w tym
z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku
wielokulturowym i wielonarodowościowym;

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

ZP/BUNA
ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR VI
• Badanie narządu wzroku.
• Nagła utrata widzenia.
• Stany nagłe przebiegające z objawem „czerwonego oka”.

• Stany nagłe w przebiegu jaskry.
• Stany nagłe w przebiegu procesów zapalnych.
• Urazy narządu wzroku. Oparzenia chemiczne i termiczne narządu wzroku.
• Objawy ze strony narządu wzroku w zatruciach ogólnoustrojowych.
• Ruchomość gałek ocznych.
BUNA:
SEMESTR VI
• Anatomia i fizjologia narządu wzroku.
• Przebieg interwencji okulistycznej.
• Przyczyny powolnego pogarszania się wzroku.
• Neuropatie.
Zajęcia praktyczne
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR VI
• Rozpoznawanie najczęstszych chorób oczu.
• Badania przedmiotowe i podmiotowe narządu wzroku.
• Rozróżnianie stanów nagłych od stanów niewymagających pilnej pomocy.
• Postępowanie w okulistycznych stanach nagłych.
• Odwijanie powiek.
• Badanie reakcji źrenic.
• Zakładanie leków okulistycznych.
• Płukanie worka spojówkowego.
• Postępowanie z ciałem obcym powierzchni oka i wewnątrzgałkowym.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Bradford C. A., Okulistyka. Podręcznik dla studentów, Urban & Partner, Wrocław 2006.
• Grabska-Liberek I., Izdebska J., Szaflik J., Stany nagłe w okulistyce, PZWL, Warszawa 2005.
• Niżankowska M. H., Okulistyka. Podstawy kliniczne, PZWL, Warszawa 2007.
B. Literatura uzupełniająca:
• James B., Kompendium okulistyki, PZWL, Warszawa 2007.
• Kański J., Okulistyka kliniczna – kompendium, Urban & Partner, Wrocław 2006.
• Lennox A., Pierwsza pomoc okulistyczna, Urban & Partner, Wrocław 2005.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie z oceną – wykłady
 Zaliczenie z oceną - zajęcia praktyczne
 Zaliczenie bez oceny - BUNA
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 pozytywna ocena z kolokwium - test jednokrotnego wyboru i/ lub odpowiedzi otwarte, albo odpowiedź ustna,
minimum 60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny,
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi

Dostateczna

Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Niedostateczna

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów

2

1

0

przestrzega
zasad,
właściwa
technika
i kolejność
wykonania
czynności,
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

czynności
wykonuje
pewnie,
energicznie

postępowanie
uwzględnia
sytuację
pacjenta, osiąga
cel

planuje i
wykonuje
działania
samodzielnie

poprawny,
samodzielny,
skuteczny
dobór treści

analizuje swoje
postępowanie,
współpracuje z
zespołem
terapeutycznym,
pełna
identyfikacja z rolą
zawodową

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU
Warunkiem zaliczenia modułu przedmiotowego stanowi średnia ważona pozytywnych ocen, co najmniej oceny 3.0
(dostatecznej) z każdej formy zajęć oraz pozytywnego zaliczenia BUNA:
 50% stanowi ocena z wykładów
 50% ocena z zajęć praktycznych
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4
5X

Nazwa modułu/przedmiotu:

LARYNGOLOGIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 1,5
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9
13
5
2
6

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do zaliczenia
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

22

1

16

0

16

0,5

25

13

38

1,5

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, instruktaż, pokaz.
Problemowa –studium przypadku.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Zajęcia praktyczne – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, dyskusja dydaktyczna, wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.
B. Wymagania wstępne: brak.
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z mechanizmem urazów w obrębie noso-gardzieli.

C2. Zapoznanie z zagadnieniami z dziedziny otolaryngologii dotyczącymi chorób nosa, ucha i gardła.
C3. Przygotowanie do postępowania diagnostycznego, leczniczego i ratowniczego.
C4. Przygotowanie do postępowania w stanach nagłych.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W54. omawia wskazania do układania pacjenta w pozycji właściwej dla
jego stanu lub odniesionych obrażeń;
C.W100. omawia wybrane stany nagłe laryngologiczne i zasady
postępowania przedszpitalnego w tym zakresie;
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U37. wiąże obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami
klinicznymi choroby;
C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Kolokwium pisemne
i/lub ustne

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol
W/BUNA

Kolokwium pisemne
i/lub ustne

W/BUNA

Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

ZP
ZP

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

ZP

ZP
ZP/BUNA
ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR V
1. Otolaryngologia jako specjalność zachowawczo-zabiegowa. Metody diagnostyczne w otolaryngologii.
2. Diagnostyka chorób nosa i zatok przynosowych.
3. Diagnostyka chorób jamy ustnej, gardła, ślinianek.
4. Postępowanie w przypadku krwotoku z nosa, urazów twarzoczaszki, duszności krtaniowej, ciał obcych.

5. Leczenie zwężeń krtani i tchawicy.
6. Ciało obce w uchu, nosie, krtani i tchawicy.
7. Choroby nowotworowe w otolaryngologii.
8. Urazy mechaniczne w otolaryngologii.
9. Leki stosowane w laryngologii.
BUNA:
1. Najczęstsze choroby jamy ustnej, gardła, ślinianek.
2. Najczęstsze choroby nosa i zatok przynosowych.
3. Choroby ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.
4. Zespoły bezdechu podczas snu.
5. Endoskopowe leczenie wybranych chorób gruczołów ślinowych.
Zajęcia praktyczne
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR V
1. Badania otolayngologiczne – nowoczesne metody badania.
2. Czynności ratownicze w laryngologii.
3. Postępowanie ratownicze w schorzeniach i urazach nosa i zatok.
4. Postępowanie ratownicze w schorzeniach i urazach ucha.
5. Postępowanie ratownicze w schorzeniach i urazach jamy ustnej i krtani.
6. Postępowanie ratownicze w przypadku duszności – intubacja, tracheotomia, konikotomia.
7. Postępowanie ratownicze w schorzeniach i urazach szyi.
8. Postępowanie ratownicze w przypadku bezdechu.
9. Mikrolaryngoskopia laserowa.
10. Podawanie leków w otolaryngologii.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Behrbohm H., Kaschke O., Nawka T., Swift A., Choroby ucha, nosa i gardła, Edra Urban & Partner, Wrocław 2011.
2. Grevers G., Iro H., Probst R., Otolaryngologia, Edra Urban & Partner, Wrocław 2019.
3. Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E., Ostry dyżur – otolaryngologia, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2003.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Campo T. M., Lafferty K. A., Stany nagłe. Podstawowe procedury zabiegowe, PZWL, Warszawa 2013.
2. Jurkiewicz D., Niemczyk K., Składzień J., Stankiewicz C., Szyfter W., Otolaryngologia kliniczna, Medipage,
Warszawa 2014.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie z oceną – wykłady
 Zaliczenie z oceną - zajęcia praktyczne
 Zaliczenie bez oceny - BUNA
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy),
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 pozytywna ocena z kolokwium - test jednokrotnego wyboru i/ lub odpowiedzi otwarte, albo odpowiedź ustna,
minimum 60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny,
Brak zaliczenia – ocena niedostateczna
 obecność mniej niż 90%,
 bierny udział w wykładzie,
 naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi z
wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu),
 negatywna ocena z kolokwium (testu i/lub odpowiedzi ustnej).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna

Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności

Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
czynności
analizuje swoje
przestrzega
poprawny,
planuje i
postępowanie
postępowanie,
zasad,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
właściwa
pewnie,
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
technika
energicznie
terapeutycznym,
i kolejność
cel
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
czynności
wymaga
nie zawsze
ma trudności w
wymaga
zasad po
wykonuje
uwzględnia
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
ukierunkowaniu
mało pewnie,
sytuację
i analizie swojego
ukierunkowania
i
dokumentuje
po krótkim
zdrowotną
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
wykonane
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
we współpracy z
w niektórych
1
czynności po
cel po
zespołem
działaniach
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
swojego
werbalnego
w każdym
wykonuje
sytuacji
bardzo
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
0
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU
Warunkiem zaliczenia modułu przedmiotowego stanowi średnia ważona pozytywnych ocen, co najmniej oceny 3.0
(dostatecznej) z każdej formy zajęć oraz pozytywnego zaliczenia BUNA:
 50% stanowi ocena z wykładów
 50% ocena z zajęć praktycznych
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4
5X

Nazwa modułu/przedmiotu:

UROLOGIA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 1,5
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9
13
5
2
6

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do zaliczenia
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

22

1

16

0

16

0,5

25

13

38

1,5

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, instruktaż, pokaz.
Problemowa –studium przypadku.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Zajęcia praktyczne – praca z chorym, analiza dokumentacji medycznej, dyskusja dydaktyczna, wykonywanie świadczeń
zdrowotnych w określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.
B. Wymagania wstępne: brak.
Cele przedmiotu

C1. Zapoznanie z zasadami postępowania diagnostycznego, terapeutycznego, ratowniczego w przypadku chorób układu
moczowego.
C2. Wykształcenie umiejętności aktywnego udziału w procedurach medycznych chorych urologicznych.
C3. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za własne działania.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się

C.W24. omawia zasady badania podmiotowego w zakresie niezbędnym do
prowadzenia medycznych czynności ratunkowych;

Kolokwium pisemne
i/lub ustne

W/BUNA

C.W25. omawia zasady badania przedmiotowego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe;

Kolokwium pisemne
i/lub ustne

W/BUNA

C.W30. omawia przyczyny, objawy i postępowanie w ostrej niewydolności
nerek;

Kolokwium pisemne
i/lub ustne

W/BUNA

C.W47. omawia zasady postępowania z pacjentem z założonym cewnikiem
zewnętrznym;

Kolokwium pisemne
i/lub ustne

W/BUNA

C.W67. omawia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania
terapeutycznego w najczęstszych chorobach wymagających interwencji
chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności chorób wieku dziecięcego;

Kolokwium pisemne
i/lub ustne

W/BUNA

C.W72. omawia technikę oznaczania stężeń parametrów krytycznych;
C.W99. omawia wybrane stany nagłe okulistyczne i zasady postępowania
przedszpitalnego w tym zakresie;
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;

Kolokwium pisemne
i/lub ustne
Kolokwium pisemne
i/lub ustne
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie

W/BUNA
W/BUNA
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

C.U23. zakłada cewnik do pęcherza moczowego;
C.U37. wiąże obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami
klinicznymi choroby;
C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Realizacja zleconego
zadania i omówienie
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

ZP
ZP

ZP
ZP

ZP

ZP
W/ZP/BUNA
ZP

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR V
1. Symptomatologia chorób układu moczowego.
2. Kamica nerkowa: etiopatogeneza i objawy.
3. Guzy nerek: etiopatogeneza i objawy.
4. Schorzenia gruczołu krokowego: zapalne, łagodne.
5. Nowotwory gruczołu krokowego.
6. Schorzenia pęcherza moczowego.
7. Ostre zatrzymanie moczu, kolka nerkowa, urazy układu moczowego.
BUNA:
1. Wady wrodzone układu moczowego.
2. Metody i techniki obrazowe wykorzystywane do zabiegów leczniczych z zakresu urologii.
3. Zasady postępowania w stanach nagłych w urologii.
Zajęcia praktyczne
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR V
1. Postępowanie ratownicze w urazie klatki piersiowej.
2. Postępowanie ratownicze w ostrym bólu brzucha.
3. Postępowanie ratownicze w krwawieniu z przewodu pokarmowego.
4. Postępowanie ratownicze w niedrożności jelit.
5. Postępowanie ratownicze w ostrym zapaleniu trzustki.
6. Działania ratownicze w ostrym zapaleniu wątroby.
7. Postępowanie ratownicze we wstrząsie septycznym.
8. Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w stanach zagrożenia życia w urologii.
9. Działania ratownicze w ostrym zatrzymaniu moczu.
10. Postępowanie ratownicze w krwotoku – wstrząs oligowolemiczny.
11. Postępowanie ratownicze w zakażeniach układu moczowego.
12. Urazy w obrębie układu moczowego.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Armitage J., Biers S., Thurtle D., Sut M., Urologia na dyżurze, PZWL, Warszawa 2018.
2. Drewa T., Juszczak K., Urologia. Ilustrowany podręcznik dla studentów i stażystów, PZWL, Warszawa 2018.
B. Literatura uzupełniająca:
3. Antoniewicz A. A., Urologia nieoczywista, PZWL, Warszawa 2020.
4. Borkowski A., Urologia – podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2015.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie z oceną – wykłady
 Zaliczenie z oceną zajęcia praktyczne
 Zaliczenie bez oceny - BUNA
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy),
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 pozytywna ocena z kolokwium - test jednokrotnego wyboru i/ lub odpowiedzi otwarte, albo odpowiedź ustna,
minimum 60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny,

Brak zaliczenia – ocena niedostateczna
 obecność mniej niż 90%,
 bierny udział w wykładzie,
 naganna postawa (brak respektowania czasu trwania wykładu, zajmowanie się sprawami innymi, nie związanymi z
wykładem, przejawianie zachowań zmuszających wykładowcę do przerwania wykładu),
 negatywna ocena z kolokwium (testu i/lub odpowiedzi ustnej).
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,

 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
wymaga
ma trudności w
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
naprowadzania,
krytycznej ocenie
sytuację
mało pewnie,
i
ukierunkowaniu
ukierunkowania
i analizie swojego
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
ukierunkowania
postępowania,
w wyborze treści
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
w niektórych
we współpracy z
1
czynności po
cel po
działaniach
zespołem
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie potrafi
nie potrafi
nie przestrzega
naprowadzania
uwagę
wykonuje
krytycznie ocenić
utrzymać
zasad,
indywidualnej
i analizować
niepewnie,
kontaktu
i przypominania
chaotycznie
sytuacji
bardzo
swojego
werbalnego
w każdym
wykonuje
pacjenta, nie
wolno
działaniu
postępowania, nie
z pacjentem
działania, nie
0
osiąga celu
współpracuje
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU
Warunkiem zaliczenia modułu przedmiotowego stanowi średnia ważona pozytywnych ocen, co najmniej oceny 3.0
(dostatecznej) z każdej formy zajęć oraz pozytywnego zaliczenia BUNA:
 50% stanowi ocena z wykładów
 50% ocena z zajęć praktycznych
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)

4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4
5

Nazwa modułu/przedmiotu:

MEDYCYNA SĄDOWA

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

Liczba punktów
Kod modułu
ECTS: 1,5
fakultatywny □
do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)
9
16
8
2
6

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do zaliczenia
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

6X

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

25

1

12

0

12

0,5

21

16

37

1,5

Metody dydaktyczne
Podająca – wykład z użyciem środków audiowizualnych, instruktaż, pokaz.
Problemowa –studium przypadku.
Samokształceniowa – analiza przypadków klinicznych w oparciu o własną pracę studenta.
Zajęcia praktyczne – praca z denatem, analiza dokumentacji medycznej, dyskusja dydaktyczna, wykonywanie czynności w
określonym zakresie w oparciu o procedurę pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.
B. Wymagania wstępne: brak.
Cele przedmiotu

C1. Zapoznanie z prawnymi aspektami postępowania na miejscu zdarzenia (znalezienia zwłok) oraz ich skutkami
społecznymi.
C2. Zapoznanie z zasadami dokumentowania obrażeń i zabezpieczenia materiału biologicznego do dalszych badań.
C3. Przygotowanie do współpracy ze specjalistami z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki oraz przedstawicielami
innych służb na miejscu zdarzenia.
C4.Zrozumienie prawnych skutków zaniedbań lub niedbalstwa oraz prawnego znaczenia procedur wykonywanych w
trakcie przebywania na miejscu zdarzenia.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W52. omawia zasady zabezpieczania materiału biologicznego do badań;
C.W108. omawia podstawowe zagadnienia z zakresu medycyny sądowej.
C.U57. rozpoznaje pewne znamiona śmierci;
C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Kolokwium pisemne
i/lub ustne
Kolokwium pisemne
i/lub ustne
Realizacja zleconego
zadania i odpowiedź
ustna
Realizacja zleconego
zadania i odpowiedź
ustna
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol
W/BUNA
W/BUNA
ZP

ZP

ZP
W/ZP/BUNA

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka wykładów
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR VI
• Sądowo-lekarskie aspekty wypadkowości drogowej.
• Wybrane zagadnienia toksykologii sądowo-lekarskiej.
• Wybrane zagadnienia genetyki sądowo-lekarskiej.
• Tanatologia sądowo –lekarska – rodzaje śmierci.
• Dowodowe znaczenie charakteru i umiejscowienia różnego rodzaju śladów biologicznych.
• Podstawowe pojęcia polimorfizmu DNA.
• Pobieranie materiału biologicznego od osób żywych – podstawy prawne i protokół pobrania krwi.
• Rodzaje śmierci z uduszenia gwałtownego – mechanizm zgonu, diagnostyka sekcyjna.
BUNA:
• Wczesne i późne znamiona śmierci oraz ich znaczenie w medycynie sądowej.
• Metody ustalania przynależności gatunkowej i grupowej krwi.
• Broń palna i jej skutki biologiczne.
• Cechy przyżyciowości obrażeń.
Zajęcia praktyczne
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR VI
• Przeobrażenia zwłok i możliwości wnioskowania na temat czasu śmierci.
• Rola i udział ratownika medycznego w stwierdzeniu zgonu i udokumentowaniu jego znamion.
• Badania genetyczne dla potrzeb sądowych.
• Identyfikacja śladów biologicznych.
• Badania markerów krwi.

•
•

Identyfikacja śladu biologicznego w zakresie krwi, śliny, włosów i nasienia.
Pobieranie i zabezpieczanie materiału biologicznego, który może być przydatny w rozpoznaniu zatrucia oraz innych
dowodów rzeczowych do badań toksykologicznych.
Wykaz literatury

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• DiMaio D., DiMaio V., Medycyna sądowa, Edra Urban & Partner, Wrocław 2003.
• Teresiński G., Medycyna sądowa, PZWL, Warszawa 2019.
B. Literatura uzupełniająca:
Chruścielewska E. Raszeja S., Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek
diagnostycznych, PZWL, Warszawa 2003.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie z oceną – wykłady
 Zaliczenie z oceną - zajęcia praktyczne
 Zaliczenie bez oceny - BUNA
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny wykładów
Podstawę do uzyskania zaliczenia stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu),
 pozytywna ocena z kolokwium - test jednokrotnego wyboru i/ lub odpowiedzi otwarte, albo odpowiedź ustna,
minimum 60% poprawnych odpowiedzi kwalifikuje do uzyskania pozytywnej oceny,
Kryteria oceny z testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

i/lub odpowiedz ustna
Kryteria oceny – odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium

(podpis)

Bardzo dobra

Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Dobra
Dostateczna
Niedostateczna
i/lub
Kryteria oceny BUNA - testu
Ocena

Bardzo dobry
(5.0)

Dobry plus
(4.5)

Dobry
(4.0)

Dostateczny
plus (3.5)

Dostateczny
(3.0)

Niedostateczny
(2.0)

% poprawnych
odpowiedzi

93-100%

85-92%

77-84%

69-76%

60-68%

59% i mniej

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w zajęciach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć)
 poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów uczenia
się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania zajęć
Kryteria oceny –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU
Warunkiem zaliczenia modułu przedmiotowego stanowi średnia ważona pozytywnych ocen, co najmniej oceny 3.0
(dostatecznej) z każdej formy zajęć oraz pozytywnego zaliczenia BUNA:
 50% stanowi ocena z wykładów
 50% ocena z zajęć praktycznych
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA – wykład
ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I □ II □ III X

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1 2□
3□ 4□

Liczba przypisanych punktów ECTS

1

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

5X

6□

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne

15
0,5, w tym 0 BUNA

Założenia i cel przedmiotu

1. problemowa – wykład problemowy,
2. aktywizująca – dyskusja, ćwiczenia, praca w grupie,
3. e-learning.
C1. Zainteresowanie zagadnieniami związanymi ze zdrowiem oraz działaniami dla
doskonalenia własnego zdrowia, rozwoju osobistego i społecznego.
C2. Zapoznanie z metodami realizacji edukacji zdrowotnej oraz realizacji projektów
promocji zdrowia.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

PE_W01

Wyjaśnia definicje i koncepcje zdrowia, zasoby i
czynniki ryzyka dla zdrowia.

Test dopasowania
odpowiedzi

W

PE_W02

Wymienia podstawowe pojęcia i koncepcje edukacji
zdrowotnej.

Test dopasowania
odpowiedzi

W

PE_W03

W zaawansowanym stopniu omawia prozdrowotne style
życia.

Test dopasowania
odpowiedzi

W

PE_W04

Podaje definicje i założenia promocji zdrowia, w tym
promocji zdrowia psychicznego.

Test dopasowania
odpowiedzi

W

PE_W05

Rozumie związki między promocją zdrowia,
profilaktyką i edukacją zdrowotną.

Test dopasowania
odpowiedzi

W

PE_U01

Diagnozuje potrzeby grupy w zakresie edukacji
zdrowotnej oraz wdraża zmiany sposobu żywienia
ludności służącej wystąpieniu otyłości.

Realizacja
zleconego zadania

W

PE_U02

Samodzielnie planuje i promuje aktywny i zdrowy tryb
życia.

Realizacja
zleconego zadania

W

PE_U03

Stosuje w praktyce metody aktywizujące.

W

PE_U04

Współdziała z innymi osobami przy tworzeniu
programów promujących zdrowy tryb życia.

Realizacja
zleconego zadania
Realizacja
zleconego zadania

PE_K01

Uznaje zdrowie za wartość dla człowieka oraz zasób dla
społeczeństwa.

Samoocena

PE_K02

Ma świadomość znaczenia tworzenia wzorców
zachowań dla innych osób.

Samoocena

PE_K03

Rozumie potrzebę otwartości, empatii i autentyczności u
osób prowadzących edukację zdrowotną oraz
współdziałania i partnerstwa w promocji zdrowia.

Symbol
efektu
uczenia się

W
W
W
W

Samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr V
1.
2.

Definicje, aspekty zdrowia, holistyczne podejście. Modele i mierniki
zdrowia.
Zdrowie i czynniki je warunkujące.

3.

Biomedyczny i biopsychospołeczny model zdrowia.

4.

Edukacja zdrowotna – definicje, koncepcje, cele, etapy.

1,5

5.

Promocja zdrowia – geneza, definicje, koncepcje.

1,5

6.
7.

Zdrowie publiczne, polityka zdrowotna, promocja zdrowia –
wzajemne relacje.
Stres a zdrowie.

8.

Otyłość w różnym wieku. Profilaktyka i leczenie.

1,5

9.

Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej.

1,5

WYKAZ LITERATURY

1,5
1,5
2

2
2

PE_W01; PE_W02;
PE_W03; PE_W04;
PE_W05;
PE_U01; PE_U02;
PE_U03; PE_U04;
PE_K01; PE_K02;
PE_K03.

Literatura podstawowa:
1. Andruszkiewicz A., Banaszkiewicz M. (red.), Promocja zdrowia dla studentów licencjackich kierunku
pielęgniarstwo i położnictwo, Czelej, Lublin 2008.
2. Borzucka-Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Impuls, 2006. (e-book)
3. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca:
1. Cianciara D., Zarys współczesnej promocji zdrowia, PZWL, Warszawa 2010.
2. Kojs W., Rostańska E., Wójcik K. (red.), Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Biznesu w
Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAWA CZŁOWIEKA W XXI WIEKU – wykład
ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I X II □ III □

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1□ 2 X
3□ 4□

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:

dr Andrzej Michalik

Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

5□

6□

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne

15
0,5, w tym 0 BUNA

Założenia i cel przedmiotu

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami i standardami z zakresu prawa
międzynarodowego praw człowieka.
C2. Zapoznanie z katalogami praw i obowiązków jednostki oraz prawami
mniejszości w XXI wieku.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Posiada pogłębioną wiedzę o przedmiocie i
specjalistycznej terminologii z zakresu prawa
międzynarodowego praw człowieka.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

Omawia zasady organizacji i funkcjonowania organizacji
międzynarodowych, zajmujących się ochroną i
zapewnieniem poszanowania praw człowieka.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

Opisuje specyfikę traktatów praw człowieka oraz
stosunków prawnych zachodzących między różnymi
podmiotami w skali państwowej i międzynarodowej.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

PC_W04

Prezentuje wpływ standardów praw człowieka na prawo
i praktykę krajową.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

PC_U01

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do wnikliwego i
krytycznego analizowania konkretnych przykładów
naruszeń praw człowieka.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

Prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy
etyczne i rozstrzyga je zgodnie ze standardami praw
człowieka.

Samoocena

W

Dba o dorobek prawny i tradycje wykonywanego
zawodu, jest gotów do pełnienia roli zawodowej w
sposób odpowiedzialny.

Samoocena

W

Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego w
kontekście przestrzegania praw człowieka.

Samoocena

W

Symbol
efektu
uczenia się
PC_W01

PC_W02

PC_W03

PC_K01

PC_K02

PC_K03

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr II
1.

Pojęcia praw człowieka, koncepcja praw i wolności.

1

2.

Klasyfikacje praw i wolności.

2

3.

2

4.

Porządek krajowy a porządek międzynarodowy w dziedzinie ochrony
praw człowieka.
Źródła prawa międzynarodowego człowieka.

2

5.

Europejski regionalny system ochrony praw człowieka.

1

6.

Europejska Konwencja Praw Człowieka.

1

7.

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

1

8.

Wewnątrzkrajowe systemy ochrony wolności i praw jednostki.

2

9.

Obowiązki jednostki.

1

10. Prawa mniejszości.

PC_W01; PC_W02;
PC_W03; PC_W04;
PC_U01;
PC_K02; PC_K02.

2

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
1. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, C. H. Beck, Warszawa 2020.

2.

Jastrzębski M., Wedel-Domaradzka A., Prawa człowieka w Polsce – perspektywa 25 lat ratyfikacji Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
Bydgoszcz 2020.
3. Orzeszyna K., Skwarzyński M., Tabaszewski R., Prawo międzynarodowe praw człowieka, C. H. Beck, Warszawa
2020.
Literatura uzupełniająca:
1. Bieńkowska D., Kozłowski R., Prawa człowieka i ludzka godność. Ochrona i aksjologia, Silva Rerum, 2019.
2. Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2009.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
dr Andrzej Michalik

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:
JĘZYK MIGOWY – wykład ogólnouczelniany
Kierunek:
PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA
Poziom studiów*:
I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)
Profil kształcenia:
praktyczny
stacjonarne / niestacjonarne
Rodzaj studiów*:
obowiązkowe □
uzupełniające □
do wyboru X
Rodzaj zajęć*:
Rok studiów*:
Semestr studiów*:
Rok i semestr studiów*:
I □ II□ III X
1 □ 2 □ 3□ 4□ 5 X 6□
Liczba przypisanych punktów ECTS
1
Język wykładowy:
polski
Nazwa Wydziału PSW:
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

mgr Dorota Dzikowska
Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
Wykłady (W)
15
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
15
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
0,5, w tym 0 BUNA
Metody dydaktyczne
• metoda aktywizująca,
• metoda pokazu i ćwiczeń przedmiotowych,
• metoda programowa (przy użyciu narzędzi audiowizualnych, tablice),
• metoda pokazu.
Zaznajomienie studentów z podstawami systemu językowo-migowego niezbędnymi
Założenia i cel przedmiotu
do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Tablica i rzutnik multimedialny, słownik języka migowego.
Narzędzia dydaktyczne
Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii na poziomie studiów licencjackich.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Symbol
efektu
uczenia się
JM_W01
JM_W02

JM_W03
JM_U01
JM_U02

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:
Omawia sytuację komunikacyjną osób głuchych i
słabosłyszących.
Zna podstawy języka migowego, znaki daktylograficzne
i ideograficzne w zakresie niezbędnym do gromadzenia
informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta.
Przedstawia zasady komunikowania się z pacjentem
niesłyszącym.
Stwarza warunki do skutecznej komunikacji z osobą
głuchą i słabosłyszącą.
Posługuje się alfabetem palcowym i systemem
liczebnikowym języka migowego.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się
Test dopasowania
odpowiedzi
Test dopasowania
odpowiedzi

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Test dopasowania
odpowiedzi
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

W

W
W

W
W

JM_U03

Zbiera informacje oraz zapewnia warunki komunikacji w
sytuacji wymagającej interwencji służb ratunkowych.

JM_K01

Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu.

JM_K02
Dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.
JM_K03

Przejawia empatię w relacji z osobą głuchą i
słabosłyszącą.

JM_K04
Przestrzega zasad etyki i wymaga tego od innych.

Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja
prowadzącego
Przedłużona
obserwacja
prowadzącego
Przedłużona
obserwacja
prowadzącego
Przedłużona
obserwacja
prowadzącego

W
W
W
W
W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

E-LEARNING, semestr V
1.

Ogólne wiadomości na temat głuchoty. Zasady komunikowania się z
pacjentem niesłyszącym.
2. Podstawy języka migowego, znaki daktylograficzne i ideograficzne
w zakresie niezbędnym do gromadzenia informacji o sytuacji
zdrowotnej pacjenta.
WYKAZ LITERATURY

2
13

JM_W01; JM_W02;
JM_W03;
JM_K01; JM_K02;
JM_K03.

Literatura podstawowa:
1. Koncewicz D., Szczepankowski B., Język migowy w terapii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź 2008.
Literatura uzupełniająca:
1. Hendzel J.K., Słownik języka migowego, Rakiel, Olsztyn 2006.
2. Małymi krokami do wielkich celów. W świecie osób głuchoniewidomych, Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomym, Warszawa 2009.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
wykładów lub ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.

Autor programu:
mgr Dorota Dzikowska

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

PROZDROWOTNE FORMY RUCHU – wykład ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I □ II X III □

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1□ 2 □
3X 4□

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:

mgr Anna Kasprzyk

Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

5□

6□

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne
Założenia i cel przedmiotu

15
0,5, w tym 0 BUNA

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Zapoznanie z zachowaniami prozdrowotnymi człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem jego aktywności fizycznej.
C2. Uświadomienie znaczenia dbania o własne zdrowie i aktywność fizyczną.
C3. Przygotowanie do realizacji programu aktywności ruchowej samodzielnie, jak i
w grupie.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Symbol
efektu
uczenia się
FR_W01

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Omawia budowę organizmu człowieka w zakresie
biernego i czynnego układu ruchu oraz podstawowe
procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie
człowieka podczas pracy i wypoczynku.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

Charakteryzuje wybrane modele zachowań
prozdrowotnych człowieka ze szczególnym
uwzględnieniem jego aktywności fizycznej.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

FR_W03

Zna znaczenie prozdrowotnych form aktywności
fizycznej współczesnej cywilizacji.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

FR_U01

Wykorzystuje rolę promocji zdrowia i aktywności
fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii
społecznych.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

FR_U02

Dba o własne zdrowie i aktywność fizyczną, a także
dyskutuje o nim przy użyciu specjalistycznej
terminologii.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

FR_U03

Realizuje program aktywności ruchowej samodzielnie i
w grupie.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

FR_K01

Demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność
fizyczną wśród społeczeństwa.

Samoocena

W

FR_K02

Przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od
innych.

Samoocena

W

FR_W02

W

W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr III
1.

Budowa organizmu człowieka. Organizm w ruchu.

1

2.

2

4.

Profil wydolności prozdrowotnej człowieka. Pomiar aktywności
fizycznej.
Motywy podejmowania aktywności fizycznej. Motywacja osób
niepełnosprawnych do ruchu.
Aktywność ruchowa w zmiennych warunkach klimatycznych.

1

5.

Optymalizacja sposobów wypoczynku.

2

6.

Trening zdrowotny. Tworzenie programu zdrowotnego.

2

7.

Żywienie w treningu zdrowotnym.

2

8.

Aktywność fizyczna w promocji zdrowia współczesnego człowieka.

2

9.

Zagrożenia zdrowotne związane z aktywnością fizyczną.

2

3.

1

FR_W01; FR_W02;
FR_W03;
FR_U01; FR_U02;
FR_U03;
FR_K01; FR_K02.

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
1. Dębowska E., Kaźmierczak A., Maszorek-Szymala A., Kultura fizyczna i zdrowotna współczesnego człowieka –
teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
2. Kuński H., Trening zdrowotny osób dorosłych, Medsport, Warszawa 2003.

3.

Ostręga W., Aktywność fizyczna jako kluczowy element zdrowego stylu życia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
2017.
Literatura uzupełniająca:
4. Figaj D., Poczta J., Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit, [w:]
„Journal of Education, Health and Sport”, nr 6(6)/2016, s. 95-106.
5. Jagier A., Aktywność ruchowa w promocji zdrowia oraz zapobieganiu chorobom przewlekłym, [w:] „Medycyna
sportowa”, Jagier A., Nazar K., Dziak A. (red.), Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, Warszawa 2005.
6. Latosiewicz R., Zuzda J., Zasady i komponenty treningu rekreacyjnego – regulacja intensywności rekreacyjnych
ćwiczeń systemu Step Reebok, [w:] „Economy and Management”, nr 2/2010, s. 111-126.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
mgr Anna Kasprzyk

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – wykład
ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I X II □ III □

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1 X 2□
3□

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:

dr Andrzej Michalik

Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

4□

5□

6□

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne
Założenia i cel przedmiotu

15
0,5, w tym 0 BUNA

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Nabycie wiedzy o problematyce oraz uregulowaniach prawnych ochrony
własności intelektualnej.
C2. Przygotowanie do rozwiązywania podstawowych problemów prawnych
związanych ze stosowaniem przepisów regulujących ochronę własności
intelektualnej.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Omawia podstawowe pojęcia dotyczące ochrony
własności intelektualnej, prawa autorskiego i prawa
własności przemysłowej.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

O_W02

Prezentuje podstawowe regulacje prawne dotyczące
prawa autorskiego.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

O_W03

Zna zasady prawidłowego korzystania z dóbr
niematerialnych.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

O_U01

Prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska prawne
związane z prawem autorskim na tle innych dziedzin
wiedzy oraz wyjaśnia wzajemne relacje między
zjawiskami prawnymi i społecznymi.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

O_U02

Rozpoznaje przypadki korzystania z własności
intelektualnej niezgodne z prawem.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

O_U03

Pozyskuje informacje z literatury dotyczącej własności
intelektualnej, rejestrów i innych źródeł.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

O_K01

Jest przygotowany do praktycznego korzystania z
uregulowania prawa autorskiego z uwzględnieniem
uwarunkowań etycznych.

Samoocena

W

Podejmuje działania mające na celu społeczne
uświadomienie wagi własności intelektualnej w
społeczeństwie wiedzy.

Samoocena

W

Symbol
efektu
uczenia się
O_W01

O_K02

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr I
1.

Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

2

2.

Podstawy prawne ochrony, instytucje ochrony własności
intelektualnej, rejestry.
Własność przemysłowa, przesłanki patentowalności. Patent a know
how.
Znaki towarowe – rodzaje, przesłanki ochrony. Prawo ochronne na
znak towarowy.
Oznaczenia geograficzne. Prawo z rejestracji oznaczenia
geograficznego.
Prawo autorskie. Pojęcie i rodzaje utworów, podmioty prawa
autorskiego, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe,
dozwolony użytek, plagiat).
Prawna ochrona własności intelektualnej, podstawowe instrumenty
ochrony.
Obrót prawami własności intelektualnej, licencje.

2

3.
4.
5.
6.

7.
8.

2
2

O_W01; O_W02;
O_W03;
O_WU01; O_U02;
O_U03;
O_K01, O_K02.

1
2

2
2

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
1. Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, wyd. 4, C. H. Beck, Warszawa 2019.
2. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca:

1.
2.

Machał W., Sarbiński R. M., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Wetoszka D., Prawo własności intelektualnej, C. H. Beck, Warszawa 2019.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
dr Andrzej Michalik

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – wykład ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I X II □ III □

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1 X 2□
3□

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:

dr Michał Makowski

Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

4□

5□

6□

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne

15
0,5, w tym 0 BUNA

Założenia i cel przedmiotu

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Zapoznanie z istotą przedsiębiorczości oraz jej wpływem na zatrudnienie w
skali krajowej i globalnej.
C2. Przedstawienie wpływu czynników zewnętrznych na decyzje przedsiębiorcze
oraz instrumentów polityki gospodarczej w sektorze MŚP.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Symbol
efektu
uczenia się

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

P_W01

Omawia źródła danych wykorzystywanych w analizie
długofalowych trendów rozwoju przedsiębiorczości.

Odpowiedź ustna

W

P_W02

Charakteryzuje metody analizy związków między
aktywnością przedsiębiorczą a poziomem rozwoju
gospodarczego.

Odpowiedź ustna

W

Przedstawia zasady konstruowania wskaźników
przedsiębiorczości, swobody prowadzenia działalności
gospodarczej i konkurencyjności stosowanych w
porównaniach międzynarodowych.

Odpowiedź ustna

W

Opisuje teoretyczne podstawy polityki w zakresie
przedsiębiorczości i innowacyjności na różnych etapach
rozwoju gospodarczego.

Odpowiedź ustna

W

Wymienia koncepcje teoretyczne dotyczące roli kapitału
zagranicznego dla krajów przyjmujących, zwłaszcza dla
sektora MŚP.

Odpowiedź ustna

W

P_W03

P_W04

P_W05

P_U01

Dokonuje analizy porównawczej w skali
międzynarodowej związków między rozwojem
przedsiębiorczości a otoczeniem instytucjonalnym
prowadzenia biznesu.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

P_U02

Dokonuje analizy związku między innowacyjnością a
sukcesem w biznesie.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

P_U03

Przeprowadza analizę porównawczą poziomu
aktywności przedsiębiorczej w Polsce na tle innych
krajów Europy i świata.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

Dokonuje oceny zmian otoczenia zewnętrznego i
określonych instrumentów polityki gospodarczej na
funkcjonowanie sektora MŚP.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

Wskazuje zróżnicowaną skuteczność instrumentów
polityki gospodarczej stymulujących przedsiębiorczość
oraz bierze udział w dyskusji o niej.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

P_U06

Współdziała w innymi w ramach prac zespołowych w
zakresie przedsiębiorczości.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

P_U07

Samodzielnie planuje swój rozwój oraz własną
przedsiębiorczość.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

P_K01

Zna specyfikę przedsiębiorczości kobiet i barier w tej
dziedzinie oraz uznaje znaczenie wiedzy w tym zakresie.

Samoocena

W

P_K02

Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, a także
rozumie różnice motywów podejmowania działalności
gospodarczej w zależności od stadium rozwoju
gospodarczego.

Samoocena

W

Rozumie wpływ tradycji, zwyczajów, kultury, religii na
decyzje przedsiębiorcze w różnych krajach.

Samoocena

W

P_U04

P_U05

P_K03

W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr I
1.

Istota przedsiębiorczości.

1

P_W01; P_W02; P_W03;
P_W04; P_W05;

2.

Pomiar aktywności przedsiębiorczej – porównanie międzynarodowe.

1

3.

Przedsiębiorczość a zatrudnienie/bezrobocie.

2

4.

Przedsiębiorczość a innowacje.

1

P_U01; P_U02; P_U03;
P_U04; P_U05; P_U06;
P_U07;

5.

Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

2

P_U01; P_U02; P_U03.

6.

Metody wsparcia przedsiębiorczości.

2

7.

2

8.

Wpływ tradycji, zwyczajów, kultury i religii na decyzje
przedsiębiorcze w różnych krajach.
Instrumenty polityki gospodarczej a sektor MŚP.

2

9.

Istota, determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet.

1
1

10. Sukces w biznesie.
WYKAZ LITERATURY

Literatura podstawowa:
1. Borowiecki R., Thier A., Siuta-Tokarska B., Żmija K., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec
wyzwań gospodarki XXI wieku, Wydawnictwo e-bookowo, 2018. (e-book)
2. Drabik I., Przedsiębiorczość międzynarodowa w teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, [w:]
„Przedsiębiorczość – edukacja”, nr 14/2018, s. 165-176.
3. Lisowska R., Ropęga J., Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm, Uniwersytet Łódzki,
Łódź 2018.
Literatura uzupełniająca:
1. Lisewska R., Ropęga J., Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Uniwersytet
Łódzki, Łódź 2016.
2. Piątek W., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, [w:] „Akademia
Zarządzania”, nr 2(3)/2018, s.41-53.
3. Zieliński K., Konkurencyjność przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2015.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź na pytanie zadanie
w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
dr Michał Makowski

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE – wykład
ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I X II □ III □

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1□ 2 X
3□ 4□

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

5□

6□

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne
Założenia i cel przedmiotu

15
0,5, w tym 0 BUNA

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi funkcjonowania obowiązkowego
systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
C2. Zapoznanie z zasadami opłacania składek i nabywania prawa do świadczeń z
ubezpieczeń społecznych w Polsce.
C3. Przedstawienie zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych w Unii
Europejskiej.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Symbol
efektu
uczenia się

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

UB_W01

Prezentuje rodzaje ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

UB_W02

Omawia kryteria warunkujące nabycie praw do emerytur
i rent.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

UB_W03

Przedstawia kryteria warunkujące nabycie prawa do
zasiłków oraz świadczeń wypadkowych.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

UB_W04

Zna zasady koordynacji systemów ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych obowiązujących w Unii
Europejskiej.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

UB_U01

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych w praktyce zawodowej i
życiu codziennym.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

Samoocena

W

UB_K01

Docenia znajomość regulacji z zakresu ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych.

W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Definicja ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Pojęcie
zabezpieczenia społecznego.
Obowiązki osób fizycznych wobec ubezpieczenia społecznego oraz
obowiązki firm z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Świadczenia emerytalne. Kryteria nabywania prawa do emerytury.

2

Renty z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta
szkoleniowa.
Rodzaje zasiłków oraz zasady przyznawania świadczeń
krótkoterminowych z ubezpieczenia społecznego.
Zasady działania ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczenia z
tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.
Wybrane systemy ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

2

3
2

UB_W01; UB_W02;
UB_W03; UB_W04;
UB_U01;
UB_K01.

2
2
2

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
1. Dziubińska-Lechnio E. E., Skowrońska E., Emerytury i renty w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
2. Kostrzewa P., Ubezpieczenia społeczne w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
3. Ślązak A., Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Literatura uzupełniająca:
1. Gawęcka R., Trojanowska K. (red.), Emerytury 2020. Kto i z czego może skorzystać, Wiedza i Praktyka,
Warszawa 2020.
2. Gersdorf M., Gudowska B., Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa
2012.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia

Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

MARKETING W INTERNECIE – wykład ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I X II □ III □

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1□ 2 X
3□ 4□

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:

dr Michał Makowski

Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

5□

6□

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne
Założenia i cel przedmiotu

15
0,5, w tym 0 BUNA

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami marketingu w Internecie.
C2. Wykształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami marketingu
internetowego z zachowaniem zasad etyki.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Symbol
efektu
uczenia się

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

MI_W01

Definiuje pojęcia charakterystyczne dla e-marketingu i
wyjaśnia różnice pomiędzy e-marketingiem a
marketingiem klasycznym.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

MI_W02

Omawia metody tradycyjnych i internetowych badań
marketingowych oraz uwarunkowania ich stosowania.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

MI_W03

Zna zasady konstruowania kampanii e-mailingowych.

MI_U01

Stosuje właściwe narzędzia marketingu internetowego
do odpowiedniej sytuacji rynkowej.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna
Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

MI_U02

Komunikuje się w środowisku internetowym w związku
z wykonywaniem zadań marketingowych.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

MI_K01

Krytycznie ocenia przyjęte przez przedsiębiorstwa
strategie e-marketingu.

MI_K02

Rozróżnia działalność etyczną od nieetycznej w emarketingu.

Samoocena

Samoocena

W
W
W
W
W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr II
1.

Istota marketingu w Internecie.

1

2.

Psychologia zachowań konsumentów w Internecie.

1

3.

Procesy społeczne w Internecie za zachowania konsumenckie.

1

4.

Strategie i narzędzia marketingu internetowego.

2

5.

Modele satysfakcji i lojalności w marketingu internetowym.

1

6.

Wydatki na Internet.

1

7.

Rola Internetu w marketingu B2C.

1

8.

Promocja w Internecie. Planowanie i realizacja kampanii
reklamowych w Internecie.
9. Typy reklam internetowych. Rynek reklamy internetowej w Polsce i
na świcie. E-commerce.
10. Mierniki efektywności. Wyszukiwarki internetowe jako narzędzie
marketingu.
11. Praktyczne aspekty relacji z klientami z wykorzystaniem Internetu.

MI_W01; MI_W02;
MI_W03;
MI_U01; MI_U02;
MI_K01; MI_K02.

2
2
2
1

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
1. Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa 2020.
2. Mazurek G., E-marketing, MT Biznes, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca:
1. Błażewicz G., Rewolucja z Marketing Automation, PWN, Warszawa 2018.
2. Skorupska J., E-commerce, PWN, Warszawa 2017.
3. Stawarz-Garcia B., Content marketing i social media, PWN, Warszawa 2017.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady

Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
dr Michał Makowski

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

METODY SKUTECZNEGO KIEROWANIA ZESPOŁEM –
wykład ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I □ II X III □

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1□ 2 □
3□ 4X

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

5□

6□

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne
Założenia i cel przedmiotu

15
0,5, w tym 0 BUNA

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Zapoznanie z zasadami organizacji pracy w zespole oraz zasadami kierowania
nimi.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Symbol
efektu
uczenia się

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

MK_W01

Rozumie istotę pracy zespołowej, norm zespołowych i
spójności zespołu.

MK_W02

Omawia metody stymulowania efektywności pracy
zespołowej oraz wymienia bariery skutecznego
komunikowania się.

MK_W03

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna
Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

Charakteryzuje wpływ sprawnego systemu
komunikowania się na skuteczną i efektywną pracę
zespołu.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

MK_U01

Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy przy
wykorzystaniu znajomości metod skutecznego
komunikowania się.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

MK_U02

Skutecznie komunikuje się z otoczeniem, współdziała z
innymi osobami w ramach prac zespołowych.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

MK_K01

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę na temat metod
skutecznego kierowania zespołem.

MK_K02

W kierowaniu zespołem przestrzega zasad etyki i
wymaga tego od innych.

Samoocena
Samoocena

W
W

W
W

W
W
W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ
MK_W01; MK_W02;
MK_W03;

WYKŁADY, semestr IV
1.

Grupa a zespół.

1

2.

Kierownik zespołu, jego rola i zadania. Style przywódcze a role
zespołowe.
Rozmowa z pracownikiem jako narzędzie motywowania.

2

3.
4.

MK_U01; MK_U02;
2

5.

Metody stymulowania efektywności i kreatywności zespołu i jego
członków.
Determinanty oraz bariery efektywności zespołu.

2

6.

Dysfunkcje w procesie zarządzania zespołem.

2

7.

Komunikowanie się – istota, formy, funkcje, bariery skuteczności.

2

8.

Konflikty w zespole istota, przyczyny, rodzaje, skutki, sposoby
przeciwdziałania.
WYKAZ LITERATURY

MK_K01; MK_U02.

2

2

Literatura podstawowa:
1. Lewicka D. (red)., Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej, PWN, Warszawa 2014.
2. Scott K., Szef wymagający i wyrozumiały. Jak skutecznie zarządzań, nie tracąc ludzkiego oblicza, MT Biznes,
Warszawa 2020.
Literatura uzupełniająca:
1. Belbin M., Nie tylko zespół, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010.
2. Heidema J. M., McKenzie C. A., Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, Dom
Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia

Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

KOMUNIKACJA W BIZNESIE – wykład ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I □ II X III □

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1□ 2 □
3□ 4X

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:

dr Jolanta Sala

Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

5□

6□

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne

15
0,5, w tym 0 BUNA

Założenia i cel przedmiotu

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się metodami masowej
i interpersonalnej komunikacji w działalności biznesowej.
C2. Wykształcenie umiejętności doboru skutecznych i efektywnych form
komunikacji firmy z otoczeniem.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Symbol
efektu
uczenia się

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

KB_W01

Ma wiedzę o istocie oraz zakresie komunikacji
interpersonalnej i masowej w biznesie.

KB_W02

Omawia warunki realizacji procesu komunikacyjnego w
działalności biznesowej – komunikacji interpersonalnej
oraz masowej.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna
Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W
W

W

KB_W03

Opisuje relacje między zjawiskami, podmiotami i
strukturami w komunikacji biznesowej.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

KB_W04

Wymienia metody umożliwiające badanie skuteczności i
efektywności procesu komunikacyjnego w biznesie.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

KB_W05

Prezentuje akty prawne i inne regulacje związane z
procesem komunikacji i tworzeniem wizerunku w
otoczeniu rynkowym.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

Wdraża rozwiązania służące do skutecznego budowania
pozytywnego wizerunku organizacji, dobiera działania
umożliwiające optymalizację działań komunikacyjnych.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

KB_U02

Aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z
procesem komunikacyjnym, współpracuje w zespole.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

KB_U03

Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez
całe życie.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

KB_K01

Rozumie konieczność uzupełniania wiedzy w zakresie
skutecznego i efektywnego komunikowania
indywidualnego i masowego organizacji.

Samoocena

W

KB_K02

Kieruje się wartościami osobistymi związanymi z etyką i
społeczną odpowiedzialnością w zakresie związanym z
działalnością budowania więzi komunikacyjnej biznesu i
otoczenia rynkowego.

Samoocena

W

KB_K03

Jest przygotowany do pracy i komunikowania się w
zespole.
Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, wykorzystuje
środki multimedialne do komunikacji w biznesie.

Samoocena

W

Samoocena

W

KB_U01

KB_K04

W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr IV
1.

Komunikacja interpersonalna i masowa w biznesie.

2

2.

Warunki realizacji procesu komunikacyjnego w działalności
biznesowej.
Metody komunikacji, typologia procesów komunikacji w biznesie.

2

3.
4.
5.
6.

Relacje między zjawiskami, podmiotami i strukturami w komunikacji
biznesowej.
Metody umożliwiające badanie skuteczności i efektywności procesu
komunikacyjnego w biznesie.
Akty prawne i inne regulacje związane z procesem komunikacji i
tworzeniem wizerunku w otoczeniu rynkowym.

2
2
2
2

KB_W01; KB_W02;
KB_W03; KB_W04;
KB_W05;
KB_U01; KB_U02;
KB_U03;
KB_K01; KB_K02;
KB_K03; KB_K04.

7.

Nowatorskie formy komunikacji w biznesie – rola i kierunki rozwoju.

1

8.

Integracja i koordynacja komunikacji z otoczeniem firmy.

2

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
1. Hamilton C., Skuteczna komunikacja w biznesie, PWN, Warszawa 2011.
2. Potocki A., Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
1. Baney J., Komunikacja interpersonalna. Przewodnik, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
2. Benedikt A., Asertywność. Skuteczna komunikacja w biznesie, Astrum, Wrocław 2018.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
dr Jolanta Sala

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

TWORZENIE BIZNESPLANU – wykład ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I □ II □ III X

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1 □ 2□
3□ 4□

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:

dr Michał Makowski

Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

5□

6X

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne
Założenia i cel przedmiotu

15
0,5, w tym 0 BUNA

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Przedstawienie istotnych treści dotyczących tworzenia biznesplanu.
C2. Wyrobienie umiejętności konstruowania i analizy biznesplanu, ze szczególnym
uwzględnieniem planów finansowych.
C3. Wykorzystanie wiedzy z zakresu analizy ekonomicznej i marketingowej w
praktyce zawodowej.
C4. Wykształcenie umiejętności sporządzenia biznesplanu.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

B_W01

Zna zasady prawne i etyczne uwarunkowania związane z
wykonywanym zawodem.

Odpowiedź ustna

W

B_W02

Zna zasady tworzenia biznesplanu przedsiębiorstwa.

Odpowiedź ustna

W

B_W03

Posiada elementarną wiedzę z zakresu marketingu,
ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw
niezbędną do prowadzenia działalności w warunkach
konkurencji i wolnego rynku.

Odpowiedź ustna

B_W04

Zna podstawy technik informatycznych, baz danych oraz
sposoby pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Odpowiedź ustna

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i posługuje się
prawidłową terminologią w procesie tworzenia
biznesplanu.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

B_U01

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

B_U02

Potrafi korzystać z podstawowych technik
informatycznych. Posiada znajomość obsługi komputera
w zakresie edycji tekstu, przygotowania prezentacji,
gromadzenia informacji, analizy statystycznej, obsługi
arkusza kalkulacyjnego, podstaw grafiki komputerowej.

B_U03

Potrafi wybrać odpowiednią formę organizacyjnoprawną działalności gospodarczej.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

B_K01

Jest świadom potrzeby ustawicznego doskonalenia
zawodowego.

Samoocena

B_K02

Posiada świadomość własnych ograniczeń i rozumie
potrzebę konsultacji z ekspertami.

Samoocena

B_K03

Potrafi pracować w zespole, efektywnie wypełniając
powierzone zadania, wykazując zdolności
komunikacyjne oraz organizacyjne.

Symbol
efektu
uczenia się

B_K04

W

W

W
W
W

Samoocena

W
Jest przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę i
Samoocena
samodzielność w działaniu.
*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr VI
1.
2.

Przedstawienie podstawowych pojęć i definicji związanych z
biznesplanem.
Cele i podstawowe zasady tworzenia biznesplanu.

1
2

3.

Konstruowanie podstawowej koncepcji biznesplanu.

2

4.

Istota, zakres i wykorzystanie analizy strategicznej przedsięwzięcia.

2

5.

Analiza mikrootoczenia, analiza SWOT.

2

6.

Formułowanie strategii marketingowej.

2

7.

Charakterystyka zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.

1

8.

Charakterystyka technicznych i technologicznych warunków
realizacji planowanego przedsięwzięcia.

1

B_W01; B_W02;
B_W03; B_W04;
B_U01; B_U02; B_U03;
B_K01; B_K02; B_K03;
B_K04.

9.

Ocena efektywności realizacji przedsięwzięć w ramach biznesplanu.

10. Analiza finansowa przedsięwzięcia.

1
1

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
1. K. Opolski, K. Wiśniewski, Biznesplan. Jak go budować i analizować, CEDEWU, Warszawa 2017.
2. Skrzypek Jerzy T., Biznesplan w 10 krokach, Poltext, Warszawa, 2014.
3. Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J., Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CEDEWU, Warszawa
2017.
Literatura uzupełniająca:
1. P. Mielcarz, P. Paszczyk, Analiza projektów inwestycyjnych, PWN, Warszawa 2013. IBUK
2. P. Pabianik, Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Busines Concepts, Szczecin, 2016. IBUK
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady
Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu) poprawna odpowiedź ustna na zadane
pytanie w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
dr Michał Makowski

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Nazwa modułu/przedmiotu:

ROLA MEDIÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – wykład
ogólnouczelniany

Kierunek:

PIELĘGNIARSTWO/RATOWNICTWO
MEDYCZNE/KOSMETOLOGIA/EKONOMIA/DIETETYKA

Poziom studiów*:

I stopnia (licencjackie)
II stopnia (magisterskie)

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj studiów*:

stacjonarne / niestacjonarne

Rodzaj zajęć*:

obowiązkowy □

Rok i semestr studiów*:

Rok studiów:
I □ II □ III X

do wyboru X

uzupełniający □

Semestr studiów:
1 □ 2□
3□ 4□

Liczba przypisanych punktów ECTS

0,5

Język wykładowy:

polski

Nazwa Wydziału PSW:

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68
e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

5□

6X

Osoba odpowiedzialna za
moduł/przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

Według planu studiów.

Formy nakładu pracy studenta

Obciążenie studenta
(liczba godzin dydaktycznych)

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wg planu studiów)
15

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-learning (e-L)
Konwersatoria
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
BUNA - samodzielna praca studenta (wg planu studiów)
Obciążenie studenta związane z praktykami zawodowymi (wg planu studiów)
Sumaryczne obciążenie pracy studenta – ogólna liczba
Liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł
Metody dydaktyczne

15
0,5, w tym 0 BUNA

Założenia i cel przedmiotu

1. podająca – wykład informacyjny,
2. problemowa – wykład problemowy,
3. aktywizująca – dyskusja.
C1. Zapoznanie z rolą i znaczeniem mediów we współczesnym świecie.

Narzędzia dydaktyczne

Rzutnik multimedialny.

Wymagania wstępne

Brak.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Symbol
efektu
uczenia się
M_W01

Student, który zaliczy moduł (przedmiot)
wie/rozumie/potrafi:
Omawia funkcjonowanie środków masowego przekazu.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji
zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Odpowiedź ustna

W

W

M_W02

Opisuje relacje między środkami masowego przekazu a
innymi aktorami komunikowania międzynarodowego.

M_U01

Wykorzystuje rolę mediów w tworzeniu przekazu na
temat wydarzeń i procesów politycznych we
współczesnym świecie.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

M_U02

Dokonuje porównania mediów w systemach otwartych i
zamkniętych.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

M_U03

Posługuje się specjalistyczną terminologią stosowaną w
mediach masowych, w tym social mediach.

Odpowiedź pisemna
i/lub ustna

W

M_K01

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz jej źródła w
mediach.

M_K02

Jest zdolny do analizowania przyczyn i przebiegu
zjawisk, związanych z funkcjonowaniem mediów w
różnych kontekstach społecznych, politycznych i
kulturowych.

Samoocena

Przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od
innych.

Samoocena

M_K03

Odpowiedź ustna

Samoocena

W
W

W

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; K -konwersatoria; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne;
PZ-praktyki zawodowe; BUNA-samodzielna praca studenta
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);
egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test
wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny
/OSCE/; Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego;
Ocena 360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test
sprawdzający wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i
wszelkie inne prace śródsemestralne.

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH
Treści programowe

Liczba
godzin

Odniesienie efektów
uczenia się do ZAJĘĆ

WYKŁADY, semestr VI
1.

Definicje i pojęcie komunikowania masowego.

1

M_W01; M_W02;

2.

Środki i formy komunikowania masowego.

2

3.

Teorie i doktryny komunikowania masowego.

2

M_U01; M_U02;
M_U03;

4.

Media w systemach otwartych.

2

5.

Media w systemach zamkniętych.

2

6.

2

7.

Analiza funkcjonowania środków masowego przekazu na wybranych
przykładach.
Nowe media.

1

8.

Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy.

1

9.

Przyszłość mediów masowych.

1

10. Social media naszych czasów.

1

11. Problemy mediów w dobie postprawdy – fake news, clickbait.

1

M_K01; M_K02;
M_K03.

WYKAZ LITERATURY
Literatura podstawowa:
1. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 2019.
2. Mrozowski M., Przenikanie mediów. Ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego, PWN, Warszawa 2019.
Literatura uzupełniająca:
1. Jaskiernia A., Publiczne media elektroniczne w Europie, Aspra, Warszawa 2006.
2. Tanaś V., Welskop W., Mass media we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź
2019.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny – wykłady

Formy i kryteria zaliczenia
Wykład:
Podstawę do uzyskania zaliczenia/zal stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna 10% nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia,
 aktywny udział w wykładach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie wykładu), poprawna odpowiedź na pytanie zadanie
w trakcie wykładu.
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem
ćwiczeń w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu. Jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny
co najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z
konieczności uczęszczania na zajęcia i zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:

Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I
II X III

Semestr studiów:
1 2 3X 4

Nazwa modułu/przedmiotu:

DIAGNOSTYKA
LABORATORYJNA W
STANACH NAGŁYCH

Liczba punktów
ECTS: 4

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy □

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do zaliczenia
Zajęcia praktyczne (ZP)
Przygotowanie do ZP
Przygotowanie BUNA
Praktyki zawodowe (PZ)

15

32

Razem

47

6
Kod modułu

do wyboru X

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć

5

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

35
15
5
10
18
12
6

50

2

50

2

53

100

4

Metody dydaktyczne
Eksponująca – prezentacja metod diagnostycznych oraz analizatorów laboratoryjnych,
Aktywizująca – analiza przypadków,
Praktyczna – ćwiczenia, zajęcia praktyczne, metoda jigsaw,
Samokształceniowa – moduły zadaniowe.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy i składu krwi obwodowej, znaczenie poszczególnych składników krwi dla życia
i zdrowia, charakterystyka płynów ustrojowych.
Cele przedmiotu
C1. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
C2. Poznanie wytycznych dotyczących zasad pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych.
C3. Kształcenie w zakresie właściwego przechowywania i transportu materiału biologicznego.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W51. omawia zasady aseptyki i antyseptyki;
C.W52. omawia zasady zabezpieczania materiału biologicznego do badań;
C.W72. omawia technikę oznaczania stężeń parametrów krytycznych;
C.U12. interpretuje wyniki badań pacjenta z przewlekłą niewydolnością
oddechową;
C.U33. interpretuje wyniki podstawowych badań toksykologicznych;
C.U50. pobiera krew oraz zabezpiecza materiał do badań laboratoryjnych,
mikrobiologicznych i toksykologicznych;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Kolokwium ustne

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Kolokwium ustne

Ć/BUNA

Kolokwium ustne
Kolokwium ustne i
realizacja zleconego
zadania
Kolokwium ustne i
realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Ć/BUNA

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

Ć

Ć/ZP/BUNA
Ć/ZP/BUNA
ZP
ZP
ZP

Ć/ZP

ZP
Ć/ZP/BUNA
ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
• Zapoznanie z zasadami, metodami, technikami oraz kolejnością pobierania materiału do badań laboratoryjnych.
• Badania laboratoryjne zlecane w trybie pilnym, pojęcie wartości krytycznych.
• Nowe testy laboratoryjne wykorzystywane w stanach nagłych.
• Pacjent w Izbie Przyjęć – rola diagnostyki laboratoryjnej we wstępnym rozpoznaniu chorób.
• Kliniczne podstawy i pojęcia: internistyczne stany nagłe, stany zagrożenia życia, udary, stany nieprzytomności,
śpiączki różnego pochodzenia – rola badań laboratoryjnych.
• Kliniczne podstawy ostrych zespołów wieńcowych.
• Badania laboratoryjne w ostrych układowych stanach zapalnych i sepsie.
• Laboratoryjne testy scentralizowane i rozproszone (POCT) w świetle badań pilnych.
BUNA:

• Przyczyny błędu obciążającego wynik badania laboratoryjnego – czynniki przedlaboratoryjne i zmienność analityczna.
•
Zasady badania przedmiotowego osób dorosłych.
•
Zasady badania przedmiotowego dzieci i niemowląt.
•
Kryteria rozpoznawania ostrych zespołów wieńcowych.
•
Rola diagnostyki laboratoryjnej w monitorowaniu stanu pacjenta pooperacyjnego i powypadkowego.
Zajęcia praktyczne:
Z udziałem nauczyciela:
• Badania laboratoryjne w stanach zagrożenia życia. Badania w miejscu opieki nad pacjentem.
• Interpretacja uzyskanych wyników badania laboratoryjnego.
• Przyczyny i rodzaje błędu wpływającego na wynik badania laboratoryjnego. Wyznaczanie wielkości błędu. Interpretacja
wyników badań.
• Odrębność prowadzenia badania fizykalnego u dzieci i niemowląt.
• Dokumentacja kliniczna pacjenta.
• Przygotowanie pacjenta do badania fizykalnego.
• Oznaczenia elektrolitów w ostrych stanach zagrażających życiu.
• Oznaczenia RKZ w ostrych stanach zagrażających życiu.
• Stany zagrożenia życia ze strony zaburzeń gospodarki węglowodanowej (hiper- i hypoglikemie).
• Zatrucia ostre lekami, narkotykami, alkoholem, tlenkiem węgla.
• Diagnostyka laboratoryjna w stanach zagrożenia życia w ostrych zaburzeniach metabolicznych.
BUNA:
• Zadania ratownika medycznego w ocenie stanu psychicznego, ogólnego, skóry, oczu, uszu, jamy ustnej, gardła, szyi,
klatki piersiowej, płuc, gruczołów piersiowych, układu sercowo-naczyniowego, brzucha, narządów płciowych
męskich i żeńskich, obwodowego układu krążenia, układu mięśniowo-szkieletowego, układu nerwowego.
• Zasady dokumentowania wyników badania fizykalnego.
• Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego, Szpitalne Oddziały Ratunkowe i rola badań laboratoryjnych w SOR.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Dembińska-Kieć A., Naskalski J. W., Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban & Partner,
Wrocław 2009.
2. Dodds C., Kumar C. M., Podstawowe procedury diagnostyczno-lecznicze – praktyczny przewodnik, PZWL, Warszawa
2007.
3. Kabata J., Kalinowski L., Badania laboratoryjne w codziennej praktyce, Makmed, Gdańsk 2005.
4. Solnica B., Diagnostyka laboratoryjna, PZWL, Warszawa 2014.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczak M. H., Biochemia kliniczna, PERSEUSZ, Sopot 2003.
2. Tomaszewski J. J., Diagnostyka laboratoryjna, PZWL, Warszawa 2006.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Ćwiczenia – zaliczenie z oceną
 Zajęcia praktyczne – zaliczenie z oceną
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny ćwiczeń
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń,)
 poprawna, oceniona pozytywnie odpowiedź ustna na 3 pytania z zakresu treści odnoszących się do efektów uczenia
się z dziedziny wiedzy i umiejętności, zadane studentowi w czasie trwania ćwiczeń,
Kryteria oceny –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi

Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
czynności
analizuje swoje
przestrzega
poprawny,
planuje i
postępowanie
wykonuje
zasad,
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
pewnie,
współpracuje z
właściwa
skuteczny
działania
sytuację
zespołem
technika
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
terapeutycznym,
i kolejność
cel
wykonania
pełna
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
czynności
wymaga
wymaga
nie zawsze
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
mało pewnie,
ukierunkowaniu
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
postępowania,
po krótkim
dokumentuje
we współpracy z
zastanowieniu
w niektórych
pacjenta, osiąga
wykonane
1
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
w każdym
sytuacji
bardzo
swojego
werbalnego
wykonuje
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
0
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową
SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia

Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
 średnia arytmetyczna z wszystkich form kształcenia
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I
II X III

Semestr studiów:
1 2 3X 4

Nazwa modułu/przedmiotu:

BADANIE FIZYKALNE
W STANACH NAGŁYCH

Liczba punktów
ECTS: 4

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy □

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe □
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie BUNA
Przygotowanie do zaliczenia
Zajęcia praktyczne (ZP)
Przygotowanie do ZP
Przygotowanie BUNA
Praktyki zawodowe (PZ)

15

32

Razem

47

6
Kod modułu

do wyboru X

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć

5

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

35
15
5
10
18
12
6

50

2

50

2

53

100

4

Metody dydaktyczne
Eksponująca – prezentacja metod diagnostycznych oraz analizatorów laboratoryjnych,
Aktywizująca – analiza przypadków, burza mózgów, praca na symulatorach,
Praktyczna – ćwiczenia, zajęcia praktyczne, pokaz, dyskusja,
Samokształceniowa – moduły zadaniowe.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patologia, traumatologia narządu ruchu, chirurgia, choroby wewnętrzne.

B. Wymagania wstępne: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologia narządowych i ustrojowych
wywołanych chorobą lub urazem, stanów zagrażających życiu poszkodowanego wymagających natychmiastowej
interwencji.
Cele przedmiotu
C1. Wyposażenie studenta w wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zakresie wykonania
badania przedmiotowego i oceny stanu pacjenta/poszkodowanego, ustalenia wstępnej diagnozy ratowniczej.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.W2. omawia podstawowe normy rozwojowe badania przedmiotowego
dziecka;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Kolokwium ustne,
projekt lub esej

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Ć/BUNA

C.W25. omawia zasady badania przedmiotowego w zakresie niezbędnym
do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i udzielania
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe;

Kolokwium ustne,
projekt lub esej

Ć/BUNA

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;

Realizacja zleconego
zadania, projekt lub esej

Ć/ZP/BUNA

C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

Ć/ZP
Ć/ZP
ZP
ZP

Ć/ZP

ZP
Ć/ZP/BUNA
ZP

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Problematyka ćwiczeń
Z udziałem nauczyciela:
• Badanie fizykalne pacjenta/poszkodowanego.
• Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta/karta medycznych czynności ratunkowych.
• Odrębności w badaniu niemowląt i dzieci.
• Gromadzenie informacji metodą obserwacji, pomiarów bezpośrednich i pośrednich.
BUNA:
•
Ocena stanu ofiar wypadków masowych i katastrof.
•
Ramowe zasady badania przedmiotowego.
•
Badanie ofiar zagrożeń środowiskowych.
•
Zasady holistycznego podejścia do działań ratowniczych.

Zajęcia praktyczne:
Z udziałem nauczyciela:
• Badanie fizykalne pacjenta/poszkodowanego.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/karta medycznych czynności ratunkowych.
• Wybrane objawy neurologiczne: zaburzenia równowagi (próba Romberga), zborność ruchów, objawy rozciągowe
(korzeniowe), odruch podeszwowy (odruch Babińskiego), objawy oponowe.
• Analiza i interpretacja wyników badania dla potrzeb diagnozy ratunkowej i jej dokumentowania.
BUNA:
•
Przygotowanie pacjenta do badania w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych.
• Wykorzystanie technik badania fizykalnego do oceny fizjologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy, klatki piersiowej,
w tym układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, jamy brzusznej, obwodowego układu krążenia, układu
mięśniowo-szkieletowego i układu nerwowego.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Campbell J. E., International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS), Medycyna Praktyczna,
Wrocław 2017.
2. Dacre J., Kopelman P., Badanie kliniczne, PZWL, Warszawa 2002.
3. Kubiak M., Moczulska M., Zaborowski P., Podstawy badania klinicznego, MediPage, Warszawa 2015.
4. Obuchowicz A. (red.), Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL, Warszawa 2007.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Gregory P., Mursell I., Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe, Wydawnictwo
Medyczne Górnicki, Wrocław 2013.
2. Jakubaszko J., Ratownik medyczny, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2010.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Ćwiczenia – zaliczenie z oceną
Zajęcia praktyczne – zaliczenie z oceną
Formy i kryteria zaliczenia
Kryteria oceny ćwiczeń
Podstawę do uzyskania zaliczenia na ocenę stanowi:
 obecność 100%; potwierdzona wpisem na liście obecności,
 ewentualna nieobecność zrównoważona w sposób indywidualnie ustalony z prowadzącym zajęcia (student posiada
zaświadczenie ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pracuje na wolontariacie, itp.),
 kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność nawiązywania kontaktów
interpersonalnych, poszanowanie godności „pacjenta”,
 aktywny udział w ćwiczeniach (włączanie się do dyskusji inicjowanej przez wykładowcę, przejawianie
zainteresowania zagadnieniami omawianymi w trakcie ćwiczeń),
 pozytywne zaliczenie wszystkich zadań z treści odnoszących się do efektów uczenia się w zakresie umiejętności i
kompetencji społecznych - student otrzyma co najmniej ocenę dostateczną (3.0) z każdego zleconego zadania.
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy uczenia się w zakresie umiejętności.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z
czynności,
rolą zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
mało pewnie,
ukierunkowaniu
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
1
we współpracy z
w niektórych
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu

0

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

terapeutycznym
oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym,
nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Ocena końcowa z ćwiczeń
– średnia arytmetyczna ocen za wykonanie zleconych zadań
Kryteria oceny zajęć praktycznych
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania według załączonych kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywną ocenę po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
przestrzega
czynności
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
zasad,
wykonuje
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
właściwa
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
technika
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
i kolejność
terapeutycznym,
cel
wykonania
pełna
2
czynności,
identyfikacja z rolą
skrupulatnie
zawodową
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
przestrzega
czynności
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
zasad po
wykonuje
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
ukierunkowaniu
mało pewnie,
1
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
we współpracy z
w niektórych
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
zespołem
działaniach
cel po

czynności po
ukierunkowaniu

0

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

ukierunkowaniu

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

SKALA OCEN:
11-12 punktów - bdb
(5.0)
9-10 punktów - db plus (4.5)
8 punktów - db
(4.0)
7 punktów - dst plus (3.5)
6 punktów - dst
(3.0)

Kryteria oceny BUNA - samodzielna praca studenta (trzy możliwości oceny BUNA)
Kryteria oceny BUNA- projekt
Kryteria oceny
Ocena: zal/nzal
Zgodność treści pracy z przedmiotem kształcenia
Ocena merytoryczna pracy
Ocena doboru i wykorzystania źródeł
Ocena formalnej strony pracy (przypisy, język)
*(zalecenia do pracy)
(ocena)
(podpis)
* jeżeli któreś z kryteriów nie jest spełnione, należy poprawić pracę wg zaleceń wykładowcy
i/lub
Kryteria oceny BUNA –odpowiedź ustna
Ocena
Kryterium
Bardzo dobra
Poprawna, pełna, samodzielna odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi przez
prowadzącego zajęcia
Dobra
Poprawna, wymagająca nieznacznego ukierunkowania przez nauczyciela,
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Dostateczna
Poprawna, niepełna, wymagająca znacznego ukierunkowania przez nauczyciela
odpowiedź na 3 pytania zadane studentowi
Niedostateczna
Brak odpowiedzi lub niepoprawna odpowiedź na każde z 3 pytań zadanych
studentowi
OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU:
 Średnia arytmetyczna z wszystkich form zajęć
Ocena końcowa jest przeliczana według kryteriów:
3,0 -3,24 – dostateczny (3,0)
3,25 -3,74 – dostateczny (3,5)
3,75 -4,24 – dobry (4,0)
4,25-4,74 – dobry plus (4,5)
4,75 -5,0 – bardzo dobry (5,0)
Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia oraz przystąpienia do egzaminu, jedynie w przypadku uzyskania z egzaminu w danym roku oceny co
najmniej dostatecznej (3.0) student powtarzający rok z powodu innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności
uczęszczania na zajęcia, zdawania i zaliczania przedmiotu.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II III

Semestr studiów:
1 2X 3 4 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKA ZAWODOWA
ŚRÓDSEMESTRALNA – SZPITALNY
ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR)

Liczba punktów
ECTS: 2

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

50
Razem

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta -liczba
godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy własnej
nauczyciela
studenta)

Formy realizacji zajęć

6

Sumaryczne
obciążenie
pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

50
50

2
2

Metody dydaktyczne
Praktyczna – praktyka zawodowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych (sem. 2).
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość w podstawowym zakresie budowy i funkcji narządów człowieka, znajomość nieinwazyjnej oceny
podstawowych funkcji życiowych człowieka i znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu ratownictwa
medycznego
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanie umiejętności do wykonywania czynności będących w kompetencjach ratownika medycznego w
Szpitalnym OddzialeRatunkowym (SOR).

C2. Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjenta.
C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U22. zakłada zgłębnik dożołądkowy;
C.U23. zakłada cewnik do pęcherza moczowego;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne u
osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków,
z uwzględnieniem prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających
resuscytację (urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratora);
C.U39. przywraca drożność dróg oddechowych metodami
bezprzyrządowymi;
C.U40. przyrządowo udrażnia drogi oddechowe metodami
nadgłośniowymi;
C.U45. prowadzi wentylację zastępczą z użyciem worka
samorozprężalnego i respiratora transportowego;
C.U46. wykonuje defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora
manualnego i zautomatyzowanego;
C.U51. tamuje krwotoki zewnętrzne i unieruchamia kończyny po urazie;
C.U52. stabilizuje i unieruchamia kręgosłup;
C.U60. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;
C.U61. transportuje pacjenta w warunkach przedszpitalnych,
wewnątrzszpitalnych i międzyszpitalnych;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów,
w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyka zawodowa śródsemestralna
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR 2
• Zasady funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).
• Organizacja stanowiska pracy ratownika medycznego w różnych obszarach SOR:
 stanowisko koordynowania medycznego
 obszar wstępnej oceny pacjenta - triage
 obszar obserwacyjny,
 obszar resuscytacyjno- zabiegowy,
 obszar krótkotrwałej intensywnej terapii/intensywnego nadzoru medycznego.
• Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt ratunkowy. Obsługa sprzętu monitorującego czynności
życiowe pacjenta używanego w SOR.
• Współpraca SOR z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
• Łączność radiowa w praktyce SOR.
• Pomiar i ocena wartości i jakości tętna u osób w różnym wieku.
• Pomiar wartości ciśnienia tętniczego, interpretacja wyników.
• Pomiar częstości i jakości oddechów.
• Pomiar temperatury ciała zewnętrznej i głębokiej pacjenta/poszkodowanego.
• Ocena stanu pacjenta wg skali AVPU i ABCD.
• Badanie szerokości i reakcji źrenic na światło.
• Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego (EKG) osoby dorosłej.
• Zakładanie sondy do żołądka przez usta i przez nos.
• Zakładanie cewnika moczowego u kobiety i mężczyzny.
• Zaopatrzenie poszkodowanego urazowego, zgodnie z zasadami postępowania ratunkowego wg ITLS w urazach i
różnego rodzaju obrażeniach ciała.
• Przygotowanie poszkodowanego do transportu wewnątrzszpitalnego, monitorowanie funkcji życiowych,
sprawowanie opieki i obserwacja poszkodowanego podczas transportu.
• Podejmowanie czynności resuscytacyjnych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
• Udrażnianie bezprzyrządowe i zabezpiecznie przyrządowe – nadgłośniowe drożności dróg oddechowych.
• Stosowanie tlenoterapii biernej i czynnej z użyciem worka samorozprężalnego.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/poszkodowanego.
Wykaz literatury
A. Literatura podstawowa
• *Perkins GD., Handley AJ., Koster EW., Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i automatyczna
defibrylacja zewnętrzna, W: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada
Resuscytacji, Kraków 2016.
• Brzozowska-Mańkowska S. i wsp. Kwalifikowana pierwsza pomoc: wiedza i umiejętności ratownika /red. nauk.
Konieczny J., Paciorek P., Wydawnictwo Kunke Poligrafia, Inowrocław 2014.
• Campbell John Emory, International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS),
Medycyna Praktyczna 2009.
• Witt M., Dąbrowska A., Dąbrowski M., Ratownictwo medyczne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2014.
B. Literatura uzupełniająca:
• Czapiewska B., Pierwsza pomoc: utrata przytomności i omdlenia, zranienia, złamania i skręcenia, Wydawnictwo
Literat, Toruń 2012.
• Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.
• *Zideman DA., De Buck E.DJ., Singletary EM., et al. Pierwsza pomoc, W: Wytyczne Europejskiej Rady
Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016.
• Trott A., Rany i obrażenia: zaopatrywanie i pielęgnacja w stanach nagłych (red. wyd. pol. Jawień A.), Wydawnictwo
Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
• *Grejf R., Lockey AS., Conaghan P., at al. Nauczanie i implementacja resuscytacji, W: Wytyczne Europejskiej
Rady Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016.

•

Wiśniewski B., Lepka K., Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika, Wydawnictwo Na Ratunek
2017.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
uwzględnia
wykonuje
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
nie zawsze
ma trudności w
przestrzega
czynności
wymaga
wymaga
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
zasad po
wykonuje
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
ukierunkowaniu
mało pewnie,
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
pacjenta, osiąga
we współpracy z
zastanowieniu
w niektórych
wykonane
1
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie przestrzega
czynności
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
zasad,
uwagę
wykonuje
i analizować
kontaktu
chaotycznie
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
werbalnego
wykonuje
w każdym
sytuacji
bardzo
swojego
działania, nie
wolno
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
0
współpracuje
dokumentuje
osiąga celu
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:

Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II III

Semestr studiów:
1 2X 3 4 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKA ZAWODOWA WAKACYJNA –
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
(SOR)

Liczba punktów
ECTS: 6

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

168
Razem

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta -liczba
godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy własnej
nauczyciela
studenta)

Formy realizacji zajęć

6

Sumaryczne
obciążenie
pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

168
168

6
6

Metody dydaktyczne
Praktyczna – praktyka zawodowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych (sem. 2).
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość w podstawowym zakresie budowy i funkcji narządów człowieka, znajomość nieinwazyjnej oceny
podstawowych funkcji życiowych człowieka i znajomość podstawowych przepisów prawnych z zakresu ratownictwa
medycznego
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu

C1. Kształtowanie umiejętności do wykonywania czynności będących w kompetencjach ratownika medycznego w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).
C2. Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjenta.
C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U22. zakłada zgłębnik dożołądkowy;
C.U23. zakłada cewnik do pęcherza moczowego;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne u
osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków,
z uwzględnieniem prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających
resuscytację (urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratora);
C.U39. przywraca drożność dróg oddechowych metodami
bezprzyrządowymi;
C.U40. przyrządowo udrażnia drogi oddechowe metodami
nadgłośniowymi;
C.U43. wdraża tlenoterapię zależnie od potrzeb pacjenta i wspomaga
oddech;
C.U45. prowadzi wentylację zastępczą z użyciem worka
samorozprężalnego i respiratora transportowego;
C.U46. wykonuje defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora
manualnego i zautomatyzowanego;
C.U51. tamuje krwotoki zewnętrzne i unieruchamia kończyny po urazie;
C.U52. stabilizuje i unieruchamia kręgosłup;
C.U60. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;
C.U61. transportuje pacjenta w warunkach przedszpitalnych,
wewnątrzszpitalnych i międzyszpitalnych;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów,
w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

PZ
PZ

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, Prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyka zawodowa wakacyjna
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR 2
• Współpraca SOR z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.
• Łączność radiowa w praktyce SOR.
• Obsługa sprzętu monitorującego czynności życiowe pacjenta używanego w SOR.
• Nieinwazyjny pomiar i interpretacja parametrów życiowych pacjenta w różnym wieku.
• Ocena stanu pacjenta wg skali AVPU i ABCD.
• Badanie szerokości i reakcji źrenic na światło.
• Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego (EKG) osoby dorosłej.
• Zakładanie sondy do żołądka przez usta i przez nos.
• Zakładanie cewnika moczowego u kobiety i mężczyzny.
• Zaopatrzenie poszkodowanego urazowego, zgodnie z zasadami postępowania ratunkowego wg ITLS w urazach i
różnego rodzaju obrażeniach ciała.
• Przygotowanie poszkodowanego do transportu wewnątrzszpitalnego, monitorowanie funkcji życiowych,
obserwacja poszkodowanego podczas transportu.
• Podejmowanie czynności resuscytacyjnych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
• Udrażnianie bezprzyrządowe i zabezpieczenie przyrządowe -nadgłośniowe drożności dróg oddechowych.
• Stosowanie tlenoterapii biernej i czynnej z użyciem worka samorozprężalnego i respiratora.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta/poszkodowanego.
Wykaz literatury
A. Literatura podstawowa
• Brzozowska-Mańkowska S. i wsp. Kwalifikowana pierwsza pomoc: wiedza i umiejętności ratownika /red. nauk.
Konieczny J., Paciorek P., Wydawnictwo Kunke Poligrafia, Inowrocław 2014.
• Campbell John Emory, International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS),
Medycyna Praktyczna 2009.
• Witt M., Dąbrowska A., Dąbrowski M., Ratownictwo medyczne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2014.
B. Literatura uzupełniająca:
• Trott A., Rany i obrażenia: zaopatrywanie i pielęgnacja w stanach nagłych (red. wyd. pol. Jawień A.), Wydawnictwo
Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
• Wiśniewski B., Lepka K., Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika, Wydawnictwo Na Ratunek 2017.
• Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.
• *Perkins GD., Handley AJ., Koster EW., Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i automatyczna
defibrylacja zewnętrzna, W: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada
Resuscytacji, Kraków 2016.
• *Zideman DA., De Buck E.DJ., Singletary EM., et al. Pierwsza pomoc, W: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji
2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia

• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe dokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
przestrzega
czynności
planuje i
postępowanie
poprawny,
analizuje swoje
zasad,
wykonuje
wykonuje
uwzględnia
postępowanie,
samodzielny,
właściwa
pewnie,
sytuację
działania
współpracuje z
skuteczny
technika
energicznie
pacjenta, osiąga
samodzielnie
zespołem
dobór treści
i kolejność
cel
terapeutycznym,
wykonania
pełna
2
czynności,
identyfikacja z rolą
skrupulatnie
zawodową
dokumentuje
wykonane
czynności
wymaga
wymaga
nie zawsze
ma trudności w
przestrzega
czynności
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
krytycznej ocenie
zasad po
wykonuje
i
sytuację
ukierunkowania
i analizie swojego
ukierunkowaniu
mało pewnie,
ukierunkowania
zdrowotną
postępowania,
po krótkim
w wyborze treści
dokumentuje
w niektórych
pacjenta, osiąga
we współpracy z
zastanowieniu
wykonane
1
działaniach
cel po
zespołem
czynności po
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
i analizować
niepewnie,
chaotycznie
swojego
werbalnego
w każdym
sytuacji
bardzo
wykonuje
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
0
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I X II III

Semestr studiów:
1 2X 3 4 5

6

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKI ZAWODOWE WAKACYJNE –
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Liczba punktów
ECTS: 3

Kod
modułu

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

84
Razem

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

84
84

3
3

Metody dydaktyczne
Praktyczna,
Samokształceniowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość w podstawowym zakresie budowy i funkcji narządów człowieka i znajomość podstawowych przepisów
prawnych z zakresu ratownictwa medycznego
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Poznaniesprzętu ratowniczego orazleków będących nawyposażeniu ambulansów.
C2. Poznaniespecyfiki pracy zespołów ratownictwamedycznego.
C3. Udział w wyjazdach interwencyjnych i udziału w procedurach ratunkowych.

Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;

Realizacja zleconego
zadania

PZ

C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14.
monitoruje
czynność
układu
krążenia
metodami
nieinwazyjnymi;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U26. przygotowuje pacjenta do transportu;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U28. monitoruje stan pacjenta podczas czynności medycznych i
transportowych;
C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności
resuscytacyjne u osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków,
z
uwzględnieniem
prawidłowego
zastosowania
urządzeń
wspomagających resuscytację (urządzenia do kompresji klatki
piersiowej, respiratora);
C.U39. przywraca drożność dróg oddechowych metodami
bezprzyrządowymi;
C.U40. przyrządowo udrażnia drogi oddechowe metodami
nadgłośniowymi;
C.U43. wdraża tlenoterapię zależnie od potrzeb pacjenta i wspomaga
oddech;
C.U45. prowadzi wentylację zastępczą z użyciem worka
samorozprężalnego i respiratora transportowego;
C.U46. wykonuje defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora
manualnego i zautomatyzowanego;
C.U51. tamuje krwotoki zewnętrzne i unieruchamia kończyny po urazie;
C.U52. stabilizuje i unieruchamia kręgosłup;
C.U60. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;
C.U61. transportuje pacjenta w warunkach przedszpitalnych,
wewnątrzszpitalnych i międzyszpitalnych;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne,
skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów,
w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena
Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ

Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ

Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena
Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ
PZ

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyka zawodowa wakacyjna, semestr 2:
Bez udziału nauczyciela:
• Zasady funkcjonowania i organizacji pracy zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Zadania i kompetencje
pracowników ZRM.
• Współpraca systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z innymi służbami powołanymi do udzielania pomocy.
• Łączność radiowa z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR).
• Wykorzystanie i zasady działania teletransmisji w nagłych stanach zagrożenia zdrowotnego.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej przez zespół ratownictwa medycznego -karty medycznych czynności
ratunkowych. Zasady obiegu dokumentacji medycznej.
• Zasady dekontaminacji, uzupełniania sprzętu oraz przechowywania sprzętu i materiałów będących na wyposażeniu
karetki.
• Przygotowanie wyposażenia plecaka ratunkowego/walizki. Zasada gotowości sprzętu i zespołu ratownictwa
medycznego.
• Obsługa sprzętu używanego w zespołach ratownictwa medycznego podstawowych i specjalistycznych i obsługa
dostępnych środków łączności.
• Pomiar i ocena wartości i jakości tętna u osób w różnym wieku.
• Pomiar wartości ciśnienia tętniczego, interpretacja wyników.
• Pomiar częstości i jakości oddechów.
• Pomiar temperatury ciała zewnętrznej i głębokiej pacjenta/poszkodowanego.
• Ocena stanu pacjenta wg skali AVPU i ABCD.
• Wykonanie zapisu elektrokardiograficznego (EKG) osoby dorosłej.
• Przeprowadzenie wywiadu chorobowego w stanach nagłych urazowych, formułowanie diagnozy ratowniczej.
• Wstępne i powtórne badanie urazowe poszkodowanego, zgodnie z zasadami postępowania ratunkowego wg ITLS.
• Zaopatrzenie poszkodowanego urazowego, zgodnie z zasadami postępowania ratunkowego wg ITLS w urazach i
różnego rodzaju obrażeniach ciała.
• Przenoszenie pacjenta z użyciem noszy transportowych, noszy podbierakowych, kamizelki KED, wózka
transportowego.
• Przygotowanie poszkodowanego do kwalifikowanego transportu medycznego, monitorowanie funkcji życiowych,
sprawowanie opieki i obserwacja poszkodowanego podczas transportu.
• Wyjazdy interwencyjne - udział w wyjazdach. Standardy i procedury ratunkowe wdrażane przez ZRM.
• Udział w realizacji kwalifikowanej pierwszej pomocy wobec osób w stanie zagrożenia zdrowia i życia, między
innymi poszkodowanego z obrażeniami ciała.
• Postępowanie w przypadku zadławienia. Rozpoznawanie łagodnej i ciężkiej niedrożności dróg oddechowych
spowodowanej ciałem obcym.
• Podejmowanie czynności resuscytacyjnych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
• Udrażnianie bezprzyrządowe i zabezpieczenie przyrządowe -nadkrtaniowe drożności dróg oddechowych.
• Stosowanie tlenoterapii biernej i czynnej z użyciem worka samorozprężalnego i respiratora transportowego.
• Zabezpieczenie pacjenta przed wychłodzeniem lub przegrzaniem organizmu.
Wykaz literatury
A. Literatura podstawowa
• *Perkins GD., Handley AJ., Koster EW., Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i automatyczna
defibrylacja zewnętrzna, W: Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada
Resuscytacji, Kraków 2016.
• *Zideman DA., De Buck E.DJ., Singletary EM., et al. Pierwsza pomoc, W: Wytyczne Europejskiej Rady
Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016.
• Brzozowska-Mańkowska S. i wsp. Kwalifikowana pierwsza pomoc: wiedza i umiejętności ratownika /red. nauk.
Konieczny J., Paciorek P., Wydawnictwo Kunke Poligrafia, Inowrocław 2014.
• Campbell John Emory, International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS),
Medycyna Praktyczna 2009.
• Witt M., Dąbrowska A., Dąbrowski M., Ratownictwo medyczne. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Uniwersytet
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2014.
B. Literatura uzupełniająca:

•
•
•
•
•

Czapiewska B., Pierwsza pomoc: utrata przytomności i omdlenia, zranienia, złamania i skręcenia, Wydawnictwo
Literat, Toruń 2012.
Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.
*Grejf R., Lockey AS., Conaghan P., at al. Nauczanie i implementacja resuscytacji, W: Wytyczne Europejskiej
Rady Resuscytacji 2015 (red. pol. Andres J.). Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016.
Trott A., Rany i obrażenia: zaopatrywanie i pielęgnacja w stanach nagłych (red. wyd. pol. Jawień A.), Wydawnictwo
Medyczne Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
Wiśniewski B., Lepka K., Kwalifikowana pierwsza pomoc. Vademecum ratownika, Wydawnictwo Na Ratunek
2017.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
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2
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czynności
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czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
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i analizie swojego
ukierunkowania
i
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we współpracy z
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1
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cel po
czynności po
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
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nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
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czynności
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utrzymać
naprowadzania
uwagę
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zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
0
swojego
werbalnego
w każdym
sytuacji
bardzo
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postępowania, nie
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działaniu
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identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
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Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I
II X III

Semestr studiów:
1 2 3X 4 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKA ZAWODOWA
ŚRÓDSEMESTRALNA – ODDZIAŁ
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Liczba punktów
ECTS: 2

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

50
Razem

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

50
50

2
2

Metody dydaktyczne
Praktyczna – praktyka zawodowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, farmakologia z toksykologią, choroby
wewnętrzne.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanieumiejętności do wykonywaniaczynności będących w kompetencjach ratownikamedycznego w Oddziale
Chorób Wewnętrznych.

C2. Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjenta.
C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U15. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U21. oznacza stężenie glukozy z użyciem glukometru;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ

PZ
PZ
PZ

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyki zawodowe:
Bez udziału nauczyciela:
• Wywiad i badanie fizykalne w chorobach wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem stanów nagłych.
• Diagnostyka stanów nagłych pochodzenia wewnętrznego w oddziale chorób wewnętrznych.
• Działanie ratownicze i elementy procedur specjalistycznych w stanach nagłych w oddziale chorób wewnętrznych.
• Leki stosowane w zagrożeniach życia w kardiologii, pulmonologii, endokrynologii, gastroenterologii, hematologii i
nefrologii.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – nagłe zatrzymanie krążenia, ostra
niewydolność krążenia.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – ostra niewydolność krążenia.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – stany zagrożenia życia pochodzenia
sercowo-naczyniowego.
• Analiza problemów klinicznych w oparciu o aktywną pracę z pacjentem w oddziale chorób wewnętrznych.
• Ostre stany u chorego z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem lub stymulatorem serca.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – ostra niewydolność oddechowa.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – stany zagrożenia życia pochodzenia
pulmonologicznego.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – stany zagrożenia życia pochodzenia
endokrynnego.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – stany zagrożenia życia pochodzenia
gastroenterologicznego.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – stany zagrożenia życia w hematologii.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – stany zagrożenia życia spowodowane
chorobami układu moczowego.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – stany zagrożenia życia spowodowane
zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – stany zagrożenia życia spowodowane
zaburzeniami gospodarki kwasowo-zasadowej.
• Postępowanie specjalistyczne w warunkach oddziału chorób wewnętrznych – stany nagłego zagrożenia życia w
chorobach nowotworowych układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu krwiotwórczego, układu
moczowego.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
1. Daniluk J., Jurkowska G. (red.), Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa, Czelej, Lublin 2005.
2. Kokot F., Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, PZWL, Warszawa 2015.
B. Literatura uzupełniająca:
1. Duda-Król W., Mamcarz A., Wełnicki M., Choroby wewnętrzne, PZWL, Warszawa 2019.
2. Gajewski P., Interna Szczeklika – Mały Podręcznik 2020/21 – Kompendium, Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,

 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
wymaga
ma trudności w
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
naprowadzania,
krytycznej ocenie
sytuację
mało pewnie,
i
ukierunkowaniu
ukierunkowania
i analizie swojego
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
ukierunkowania
postępowania,
w wyborze treści
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
w niektórych
we współpracy z
1
czynności po
cel po
działaniach
zespołem
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie potrafi
nie potrafi
nie przestrzega
naprowadzania
uwagę
wykonuje
krytycznie ocenić
utrzymać
zasad,
indywidualnej
i analizować
niepewnie,
kontaktu
i przypominania
chaotycznie
sytuacji
bardzo
swojego
werbalnego
w każdym
wykonuje
pacjenta, nie
wolno
działaniu
postępowania, nie
z pacjentem
działania, nie
0
osiąga celu
współpracuje
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
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Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II X III

Semestr studiów:
1 2 3X 4 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKA ZAWODOWA
ŚRÓDSEMESTRALNA – ODDZIAŁ
KARDIOLOGII

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne □
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Liczba punktów
ECTS: 2

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

50
Razem

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

50
50

2
2

Metody dydaktyczne
Praktyczna – praktyka zawodowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, farmakologia z toksykologią, choroby
wewnętrzne, kardiologia.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanieumiejętności do wykonywaniaczynności będących w kompetencjach ratownikamedycznego w Oddziale
Kardiologii.

C2. Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy pacjentów, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjenta.
C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U15. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

PZ

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

PZ

Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

PZ
PZ
PZ

PZ
PZ

PZ
PZ
PZ

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyki zawodowe:
Z udziałem nauczyciela:
• Organizacja pracy w oddziale kardiologii.
• Zadania personelu medycznego w oddziale kardiologii.
• Przyjęcie chorego do oddziału kardiologii.
• Obserwacja chorego pod kątem objawów świadczących o nieprawidłowym funkcjonowaniu układu krążenia.
• Dokonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych pacjenta.
• Kontrola i interpretacja wyników rutynowych badań diagnostycznych wykonywanych w oddziale kardiologii.
• Wykonanie i interpretacja zapisu EKG: uniesienie i/lub obniżenie odcinka ST, bradykardia, bradyarytmie i bloki serca,
tachykardia i tachyarytmie, migotanie/trzepotanie przedsionków.
• Ocena stopnia nasilenia bólu według znanych skal. Leczenie przeciwbólowe.
• Ocena układu krążenia na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego u pacjentów z chorobą
niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą niewydolnością krążenia.
• Nadzór nad chorym wymagającym intensywnej terapii – zawał mięśnia sercowego.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej zakres wykonywanych zabiegów, czynności ratunkowych,
diagnostycznych oraz leczniczych w oddziale kardiologii.
Wykaz literatury
A.
•
•
•
B.
•

Literatura podstawowa:
Brzezińska-Rajszys G., Dąbrowski M., Rużyłło W., Witkowski A., Kardiologia interwencyjna, PZWL, Warszawa 2009.
Dąbrowska A., Podstawy elektrokardiografii, PZWL, Warszawa 2007.
Topol E., Kardiologia interwencyjna, t. 1-3, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
Literatura uzupełniająca:
Szczeklik A., Kardiologia. Podręcznik oparty na zasadach EBM, t. 1-2, MP, Kraków 2007.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.

Liczba
punktów

2

1

0

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
przestrzega
zasad,
właściwa
technika
i kolejność
wykonania
czynności,
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

czynności
wykonuje
pewnie,
energicznie

postępowanie
uwzględnia
sytuację
pacjenta, osiąga
cel

planuje i
wykonuje
działania
samodzielnie

poprawny,
samodzielny,
skuteczny
dobór treści

analizuje swoje
postępowanie,
współpracuje z
zespołem
terapeutycznym,
pełna
identyfikacja z rolą
zawodową

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
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Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II X III

Semestr studiów:
1 2 3X 4 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKA ZAWODOWA
ŚRÓDSEMESTRALNA – ODDZIAŁ
PEDIATRII

Liczba punktów
ECTS: 2

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

50
Razem

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

50
50

2
2

Metody dydaktyczne
Praktyczna – praktyka zawodowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, farmakologia z toksykologią, pediatria.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanieumiejętności do wykonywaniaczynności będących w kompetencjach ratownikamedycznego w Oddziale
Pediatrii.
C2. Kształtowaniepostawy wrażliwości naproblemy osób poszkodowanych, dyskrecji orazposzanowaniapraw pacjenta.

C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania

C.U3. postępuje z dzieckiem w oparciu o znajomość symptomatologii
najczęstszych chorób dziecięcych;

Realizacja zleconego
zadania

C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

C.U5. dostosowuje sposób postępowania do wieku dziecka;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ

PZ
PZ
PZ

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyki zawodowe:
Z udziałem nauczyciela:
• Zasady organizacji pracy w oddziale pediatrii.
• Komunikacja ratownika medycznego z niemowlęciem, dzieckiem małym, dzieckiem starszym przyjętym do oddziału
pediatrii.

•
•
•
•
•
•

Pomiar parametrów życiowych dziecka w oddziale pediatrii. Interpretacja, dokumentowanie.
Badanie podmiotowe i przedmiotowe w każdym wieku dziecka.
Analiza podstawowych objawów chorobowych dziecka w oddziale pediatrii.
Podstawowe procedury diagnostyczne i terapeutyczne w oddziale pediatrii.
Diagnostyka bólów u dzieci w oddziale pediatrii.
Prowadzenie dokumentacji medycznej w oddziale pediatrycznym.

Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Aktualne Wytyczne resuscytacji w zakresie resuscytacji noworodków i dzieci, (red. pol. Anders J.) Polska Rada
Resuscytacji, Kraków.
• Muller S., Thons M., Stany zagrożenia życia u dzieci, PZWL, Warszawa 2012.
Literatura uzupełniająca:
• Kacprzak-Bergman I., Szenborn L., Atlas chorób zakaźnych dzieci, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.
• Kawalec W., Kubicka K., Repetytorium z pediatrii, PZWL, Warszawa 2004.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
uwzględnia
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
czynności
wymaga
przestrzega
wymaga
nie zawsze
krytycznej ocenie
wykonuje
naprowadzania,
zasad po
przypomnienia
uwzględnia
i analizie swojego
mało pewnie,
ukierunkowania
ukierunkowaniu
i
sytuację
postępowania,
w wyborze treści
po krótkim
ukierunkowania
dokumentuje
zdrowotną
1
we współpracy z
w niektórych
wykonane
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
zespołem
działaniach
czynności po
cel po
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu

w identyfikacji z
rolą zawodową

0

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I
II X III

Semestr studiów:
1 2 3 4X 5

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKA ZAWODOWA
ŚRÓDSEMESTRALNA – ODDZIAŁ
CHIRURGII

Liczba punktów
ECTS: 2

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

60
Razem

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

60
60

2
2

Metody dydaktyczne
Praktyczna – praktyka zawodowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, farmakologia z toksykologią, pediatria,
choroby wewnętrzne, kardiologia, chirurgia, pediatria, medycyna ratunkowa.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanieumiejętności do wykonywaniaczynności będących w kompetencjach ratownikamedycznego w Oddziale
Chirurgii.

C2. Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjenta.
C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ

PZ
PZ
PZ

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyki zawodowe:
bez udziału nauczyciela:
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta w ostrych chirurgicznych chorobach jamy brzusznej
• Przyczyny i objawy ostrych chirurgicznych chorób jamy brzusznej
• Badaniach diagnostyczne w ostrych chirurgicznych chorobach jamy brzusznej
• Interpretacja badań laboratoryjnych w stanach krytycznych

•
•
•
•
•
•

Rozpoznanie stanu chorobowego
Ocena stopnia nasilenia bólu i leczenie przeciwbólowe w ostrych stanach chirurgicznych
Przygotowanie chorego w stanie nagłym do zabiegu operacyjnego
Transport pacjenta w stanach nagłych do zabiegu operacyjnego
Obserwacja i ocena funkcji życiowych pacjenta po zabiegu operacyjnym
Dokumentowanie wykonanych medyczna czynności

Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
• Fabian T. C., Peitzman A., Rhodes M., Schwab C. W., Yealy D. M., Chirurgia stanów nagłych, Medipage, Warszawa
2010.
• Kirk R. M., Procedury i techniki stosowane w chirurgii, Edra Urban & Partner, Wrocław 2011.
Literatura uzupełniająca:
• Driscoll P., Earlam R., Skinner D., ABC postępowania w urazach, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2010.
• Głuszek S., Chirurgia – podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu, Czelej, Lublin 2008.
• Kulig J., Nowak W., Ostry brzuch, PZWL, Warszawa 2007.
• Noszczyk W., Chirurgia. Repetytorium, PZWL, Warszawa 2014.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
czynności
przestrzega
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
zasad,
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
właściwa
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
zespołem
dobór treści
technika
terapeutycznym,
cel
i kolejność
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
ma trudności w
wymaga
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
i analizie swojego
ukierunkowania
i
sytuację
mało pewnie,
ukierunkowaniu
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
1
we współpracy z
w niektórych
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
zespołem
działaniach
cel po
czynności po
terapeutycznym oraz
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu

w identyfikacji z
rolą zawodową

0

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II X III

Semestr studiów:
1 2 3 4X 5

6

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKI ZAWODOWE WAKACYJNE –
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Liczba punktów
ECTS: 3

Kod
modułu

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

84
Razem

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

84
84

3
3

Metody dydaktyczne
Praktyczna,
Samokształceniowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, farmakologia z toksykologią, pediatria,
choroby wewnętrzne, kardiologia, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Poznaniesprzętu ratowniczego orazleków będących nawyposażeniu ambulansów.

C2. Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjenta.
C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
C5. Udział w wyjazdach interwencyjnych i udziału w procedurach ratunkowych.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U3. postępuje z dzieckiem w oparciu o znajomość symptomatologii
najczęstszych chorób dziecięcych;

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U6. ocenia stan noworodka w skali APGAR;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w
zakresie niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14.
monitoruje
czynność
układu
krążenia
metodami
nieinwazyjnymi;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U21. oznacza stężenie glukozy z użyciem glukometru;
C.U26. przygotowuje pacjenta do transportu;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U28. monitoruje stan pacjenta podczas czynności medycznych i
transportowych;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U35. ocenia wskazania do transportu pacjenta do ośrodka
toksykologicznego, hiperbarycznego, replantacyjnego i kardiologii
inwazyjnej oraz centrum leczenia oparzeń, centrum urazowego lub
centrum urazowego dla dzieci;
C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności
resuscytacyjne u osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z
uwzględnieniem
prawidłowego
zastosowania
urządzeń
wspomagających resuscytację (urządzenia do kompresji klatki
piersiowej, respiratora);
C.U41. wykonuje intubację dotchawiczą w laryngoskopii bezpośredniej
i pośredniej;
C.U45. prowadzi wentylację zastępczą z użyciem worka
samorozprężalnego i respiratora transportowego;
C.U46. wykonuje defibrylację elektryczną z użyciem defibrylatora
manualnego i zautomatyzowanego;
C.U47. wykonuje kardiowersję i elektrostymulację zewnętrzną serca;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

PZ
PZ
PZ
PZ

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

C.U49. wykonuje dostęp doszpikowy przy użyciu gotowego zestawu;
C.U55. przyjmuje poród nagły w warunkach pozaszpitalnych;
C.U56. decyduje o niepodejmowaniu resuscytacji krążeniowooddechowej lub o odstąpieniu od jej przeprowadzenia;
C.U59. działa zespołowo, udzielając pomocy w trudnych warunkach
terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach znacznego obciążenia
fizycznego i psychicznego;
C.U61. transportuje pacjenta w warunkach przedszpitalnych,
wewnątrzszpitalnych i międzyszpitalnych;
C.U62. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty
skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem;

interpersonalne,

K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena
Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ

Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ

Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena
Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ
PZ

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyka zawodowa wakacyjna, semestr IV:
Bez udziału nauczyciela:
• Ocena stanu świadomości i badanie podstawowych parametrów życiowych w każdej grupie wiekowej.
• Zbieranie wywiadu medycznego wg SAMPLE dostosowanego do wieku pacjenta.
• Komunikacja ratownika medycznego z niemowlęciem, dzieckiem małym, dzieckiem starszym i rodzicem.
• Postępowanie ratunkowe wobec dziecka w przypadku zaostrzenia chorób wieku dziecięcego - gorączka, duszność,
bóle.
• Wykonanie i interpretacja zapisu EKG w podstawowych rytmach.
• Rozpoznawanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego: zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, nadciśnienie
tętnicze, ostre zespoły wieńcowe, ostra niewydolność oddechowa, ostry brzuch.
• Ocena stopnia nasilenia bólu i leczenie przeciwbólowe w warunkach przedszpitalnych, w zależności od wieku
pacjenta.
• Postępowanie ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u chorego z zachowanymi funkcjami
życiowymi.
• Postępowanie ratunkowe zgodne z aktualnymi zaleceniami Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji w
zaburzeniach rytmu serca i nagłym zatrzymaniu krążenia w rytmach defibrylacyjnych i niedefibrylacyjnych w
każdej grupie wiekowej.
• Przyjęcie porodu nagłego, ocena i zabezpieczenie noworodka.
• Zapewnienie komfortu termicznego choremu oraz ułożenie go w optymalnej dla niego pozycji.
• Przygotowanie pacjenta do transportu medycznego i opieka nad pacjentem podczas transportu.
• Opieka psychologiczna nad pacjentem na miejscu zdarzenia i podczas transportu.
• Wsparcie członków rodziny pacjenta/poszkodowanego.
• Dokumentowanie wykonanych działań w karcie medycznych czynności ratunkowych.

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Aktualne Wytyczne Resuscytacji (red. wyd. pol. Andres J.), Polska Rada Resuscytacji, Europejska Rada
Resuscytacji, Kraków.
• Gucwa J., Ostrowski M.: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe. Medycyna Praktyczna,
Kraków 2018.
• Jakubaszko J. (red. pol.), Medycyna ratunkowa NMS, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2020.
• Kokot F., Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, PZWL, Warszawa 2015.
B. Literatura uzupełniająca:
• Mitręga K.A., Krzemiński T.F.: Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych. Elsevier Urban &
Partner, 2017.
• Kleszczyński J., Zawadzki M.: Leki w ratownictwie medycznym. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017.
• Ładny J. R., Wojewódzka M. (red.), Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach, Medipage, Warszawa
2016.
• Gaszyński W.: Intensywna terapia i medycyna ratunkowa. PZWL, Warszawa 2019.
• Paciorek P., Patrzała A., Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, Warszawa 2020.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
przestrzega
czynności
planuje i
postępowanie
analizuje swoje
poprawny,
zasad,
wykonuje
wykonuje
uwzględnia
postępowanie,
samodzielny,
właściwa
sytuację
pewnie,
współpracuje z
skuteczny
działania
technika
pacjenta, osiąga
energicznie
samodzielnie
zespołem
dobór treści
i kolejność
cel
terapeutycznym,
wykonania
pełna
2
czynności,
identyfikacja z rolą
skrupulatnie
zawodową
dokumentuje
wykonane
czynności
wymaga
nie zawsze
czynności
przestrzega
wymaga
ma trudności w
przypomnienia
uwzględnia
wykonuje
zasad po
naprowadzania,
krytycznej ocenie
sytuację
mało pewnie,
i
ukierunkowaniu
ukierunkowania
i analizie swojego
1
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
ukierunkowania
postępowania,
w wyborze treści
zastanowieniu
wykonane
w niektórych

czynności po
ukierunkowaniu

0

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

działaniach

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

we współpracy z
zespołem
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II X III

Semestr studiów:
1 2 3 4 X

5

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKA ZAWODOWA WAKACYJNA –
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I
INTENSYWNEJ TERAPII

Liczba punktów
ECTS: 6

Kod
modułu

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)
Razem

164
164

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

164
164

6
6

Metody dydaktyczne
Praktyczna,
Samokształceniowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: zaliczenie przedmiotów wymaganych na I i II roku studiów.
B. Wymagania wstępne:
• wiedza w zakresie anatomii i fizjologii i patofizjologii
• umiejętność współpracy z pacjentem i w grupie
• nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Poznanie wskazań i przeciwwskazań do anestezji i intensywnej terapii.
C2. Zapoznanie z zasadniczymi kryteriami przygotowania chorych do znieczulenia i operacji oraz postępowania
okołooperacyjnego.

C3. Zapoznanie z zasadniczymi stanami zagrożenia życia wymagającymi intensywnej terapii, znajomość podstawowych
metod diagnostycznych i leczniczych.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U12. interpretuje wyniki badań pacjenta z przewlekłą niewydolnością
oddechową;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika medycznego;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U37. wiąże obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami
klinicznymi choroby;
C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne u
osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z uwzględnieniem
prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających resuscytację
(urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratora);
C.U43. wdraża tlenoterapię zależnie od potrzeb pacjenta i wspomaga
oddech;
C.U45. prowadzi
wentylację zastępczą z użyciem worka
samorozprężalnego i respiratora transportowego;
C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

Realizacja zleconego
zadania

ZP

Realizacja zleconego
zadania

ZP

Realizacja zleconego
zadania

ZP

Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

ZP
ZP
ZP

ZP

ZP
ZP
ZP

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyki zawodowe
Bez udziału nauczyciela:
• Opieka nad chorym nieprzytomnym.
• Sedacja w intensywnej terapii.
• Ocena stanu ogólnego pacjenta, choroby towarzyszące, układ krążenia, układ wydalniczy, choroby endokrynologiczne.
• Ocena stopnia nasilenia bólu i leczenie bólu.
• Postepowanie z pacjentem w stanie krytycznym.
• Leczenie ostrej niewydolności oddechowej. Respiratoroterapia.
• Leczenie ostrej niewydolności krążenia w oddziale intensywnej terapii.
• Zaawansowane zabiegi reanimacyjne w zatrzymaniu krążenia i postępowanie poresuscytacyjne.
• Zapobieganie i leczenie ostrej niewydolności nerek w oddziale intensywnej terapii.
• Płynoterapia i leczenie preparatami krwiopochodnymi i krwiozastępczymi.
• Rozpoznawanie śmierci mózgu.
•
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Kamiński B., Kubler A., Anestezjologia i intensywna terapia, PZWL, Warszawa 2014.
• Marino P. L., Intensywna terapia, Edra Urban & Partner, Wrocław 2017.
B. Literatura uzupełniająca:
• Dyk D., Wołowicka L., Anestezjologia i intensywna opieka – klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów
medycznych, PZWL, Warszawa 2014.
• Rybicki Z., Intensywna terapia dorosłych, t. 1 i 2, Makmed, Lublin 2015.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.

Liczba
punktów

2

1

0

Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
przestrzega
zasad,
właściwa
technika
i kolejność
wykonania
czynności,
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
zasad po
ukierunkowaniu
dokumentuje
wykonane
czynności po
ukierunkowaniu

czynności
wykonuje
pewnie,
energicznie

postępowanie
uwzględnia
sytuację
pacjenta, osiąga
cel

planuje i
wykonuje
działania
samodzielnie

poprawny,
samodzielny,
skuteczny
dobór treści

analizuje swoje
postępowanie,
współpracuje z
zespołem
terapeutycznym,
pełna
identyfikacja z rolą
zawodową

czynności
wykonuje
mało pewnie,
po krótkim
zastanowieniu

nie zawsze
uwzględnia
sytuację
zdrowotną
pacjenta, osiąga
cel po
ukierunkowaniu

wymaga
przypomnienia
i
ukierunkowania
w niektórych
działaniach

wymaga
naprowadzania,
ukierunkowania
w wyborze treści

nie przestrzega
zasad,
chaotycznie
wykonuje
działania, nie
dokumentuje
wykonanych
czynności

czynności
wykonuje
niepewnie,
bardzo
wolno

nie bierze pod
uwagę
indywidualnej
sytuacji
pacjenta, nie
osiąga celu

wymaga stałego
naprowadzania
i przypominania
w każdym
działaniu

nie potrafi
utrzymać
kontaktu
werbalnego
z pacjentem

ma trudności w
krytycznej ocenie
i analizie swojego
postępowania,
we współpracy z
zespołem
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
krytycznie ocenić
i analizować
swojego
postępowania, nie
współpracuje
z zespołem
terapeutycznym, nie
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I
II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4 5 X 6

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKI ZAWODOWE – ODDZIAŁ
ORTOPEDYCZNO-URAZOWY

Liczba punktów
ECTS: 2

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

50
Razem

Kod modułu

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

50
50

2
2

Metody dydaktyczne
Praktyczna – praktyka zawodowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc, techniki zabiegów
medycznych, medyczne czynności ratunkowe, medycyna ratunkowa, chirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie, umiejętność założenia opatrunku i unieruchomienia kończyny
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanieumiejętności do wykonywaniaczynności będących w kompetencjach ratownikamedycznego w Oddziale
Ortopedyczno-Urazowym.
C2. Kształtowaniepostawy wrażliwości naproblemy osób poszkodowanych, dyskrecji orazposzanowaniapraw pacjenta.
C3. Kształtowaniepoczuciastałego doskonaleniazawodowego.

C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U2. układa pacjenta do badania obrazowego;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika medycznego;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U35. ocenia wskazania do transportu pacjenta do ośrodka
toksykologicznego, hiperbarycznego, replantacyjnego i kardiologii
inwazyjnej oraz centrum leczenia oparzeń, centrum urazowego lub centrum
urazowego dla dzieci;
C.U37. wiąże obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami
klinicznymi choroby;
C.U44. stosuje zasady aseptyki i antyseptyki, zaopatruje prostą ranę,
zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;
C.U54. stosuje skale ciężkości obrażeń;
C.U63. identyfikuje zagrożenia obrażeń: czaszkowo-mózgowych, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz
miednicy, a także wdrażać postępowanie ratunkowe w przypadku tych
obrażeń;
C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ

PZ

PZ
PZ

PZ
PZ
PZ

PZ

PZ
PZ
PZ

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyki zawodowe:
Z udziałem nauczyciela:
• Skale ciężkości obrażeń w opiece nad pacjentem oddziału ortopedyczno-urazowego.
• Skala ocen świadomości. Skala AVPU, skala GCS.
• Stosowanie unieruchomienia u pacjenta z podejrzeniem urazu kręgosłupa.
• Zaopatrywanie urazów narządu ruchu.
• Stosowanie leków przeciwbólowych w praktyce oddziału ortopedyczno-urazowego.
• Techniki bandażowania. Opatrunki unieruchamiające różne odcinki kręgosłupa. Opatrunki unieruchamiające stosowane
w leczeniu obręczy barkowej i kończyn górnych. Opatrunki unieruchamiające zakładane w leczeniu obręczy biodrowej
i kończyn dolnych.
• Kwalifikacja obrażeń do oddziału ortopedyczno-urazowego.
• Opieka psychologiczna nad pacjentem w oddziale ortopedyczno-urazowym.
• Wsparcie członków rodziny pacjenta.
• Kwalifikacje dzieci do oddziału ortopedyczno-urazowego.
• Stosowanie procedur postępowania z pacjentem w oddziale ortopedyczno-urazowym.
• Kwalifikacja i kierowanie pacjentów do Centrum urazowego, szczególnie kierowanie dzieci do Centrum Urazowego dla
Dzieci.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Mazurek T., Nowakowski A., Ortopedia i traumatologia – podręcznik dla studentów, Polskie Towarzystwo
Ortopedyczne i Traumatologiczne, Poznań 2017.
• Snela S., Zastosowanie unieruchomień w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, MediPage, Warszawa 2015.
B. Literatura uzupełniająca:
Egol K., Koval K. J., Zuckerman J. D., Kompendium leczenia złamań, t. 1 i 2, MediPage, Warszawa 2012.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności

Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
czynności
analizuje swoje
przestrzega
poprawny,
planuje i
postępowanie
postępowanie,
zasad,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
wykonuje
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
właściwa
pewnie,
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
technika
energicznie
terapeutycznym,
i kolejność
cel
pełna
wykonania
2
identyfikacja z rolą
czynności,
zawodową
skrupulatnie
dokumentuje
wykonane
czynności
przestrzega
czynności
wymaga
nie zawsze
ma trudności w
wymaga
zasad po
wykonuje
uwzględnia
krytycznej ocenie
naprowadzania,
przypomnienia
ukierunkowaniu
mało pewnie,
sytuację
i analizie swojego
ukierunkowania
i
dokumentuje
po krótkim
zdrowotną
postępowania,
w wyborze treści
ukierunkowania
wykonane
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
we współpracy z
w niektórych
1
czynności po
cel po
zespołem
działaniach
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
indywidualnej
niepewnie,
chaotycznie
swojego
werbalnego
w każdym
wykonuje
sytuacji
bardzo
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
0
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
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Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich
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MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4 5X

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKI
ZAWODOWE –
ODDZIAŁ NEUROLOGII

Liczba punktów
ECTS: 2

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

50
Razem

Kod modułu

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć

6

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

50
50

2
2

Metody dydaktyczne
Praktyczna – praktyka zawodowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, farmakologia z toksykologią, choroby wewnętrzne, kardiologia, chirurgia, neurologia.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Kształtowanieumiejętności do wykonywaniaczynności będących w kompetencjach ratownikamedycznego w Oddziale
Neurologicznym
C2. Kształtowaniepostawy wrażliwości naproblemy osób poszkodowanych, dyskrecji orazposzanowaniapraw pacjenta.

C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika medycznego;
C.U48. ocenia nagłe zagrożenia neurologiczne u pacjenta;
C.U67. monitoruje stan pacjenta podczas badania obrazowego.
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

Metody weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych efektów
uczenia się
Realizacja zleconego
zadania

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena
Przedłużona
obserwacja, ocena 360°,
samoocena

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PZ

PZ
PZ
PZ

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyki zawodowe:
Z udziałem nauczyciela:
• Zasady organizacji pracy w oddziale neurologii.
• Organizacja specjalistycznej opieki neurologicznej w oddziale neurologii.
• Rozpoznawanie klinicznych objawów i zespołów patologicznych w chorobach układu nerwowego.
• Badanie fizykalne chorego neurologicznie.
• Rozpoznawanie stanów zaburzenia przytomności i świadomości. Badanie pacjenta nieprzytomnego w oddziale
neurologii.
• Ocena stanu pacjenta chorego neurologicznie. Zastosowanie skal: Glasgow, NIHSS, MMSE, Barthel, Nortona, test
Loveta.
• Hospitalizacja i choroba – reakcje chorego w zależności od wieku i stanu zdrowia.

• Farmakologia chorób ośrodkowego układu nerwowego.
• Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy ratowniczej.
• Ustalenie celu i planu postępowania ratunkowego oraz wdrożenie interwencji ratowniczej w oddziale neurologii.
• Patofizjologia i powikłania w chorobach neurologicznych w oddziale neurologii.
Wykaz literatury
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Dróżdż A., Neurologia w medycynie ratunkowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego, Poznań 2011.
• Fuller G., Badanie neurologiczne. To proste, Urban &Partner, Wrocław 2009.
• Kozubski W. (pol. red.), Stany nagłe w neurologii - od objawu do rozpoznania, PZWL, Warszawa 2007.
• Prusinski A., Neurologia praktyczna, PZWL, Warszawa 2007.
B. Literatura uzupełniająca:
• Adler J., Plantz S., Medycyna ratunkowa (NMS), Urban & Partner, Wrocław, 2007.
• Barcikowska M., Neurologia: podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2014.
• Kozubski W (pol. red.), Neurologia i Neurochirurgia, Urban & Partner, Wrocław 2006.
• Muller P. (pol. red.), Stany nagłe w medycynie, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2014.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
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cel
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2
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wymaga
nie zawsze
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i
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1
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zastanowieniu
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0
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ukierunkowaniu
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wymaga stałego
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kontaktu
werbalnego
z pacjentem

terapeutycznym oraz
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rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
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obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
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Formy realizacji zajęć
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pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

50
50

2
2

Metody dydaktyczne
Praktyczna – praktyka zawodowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, farmakologia z toksykologią, pediatria,
choroby wewnętrzne, kardiologia, chirurgia, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, procedury ratunkowe
wewnątrzszpitale, intensywna terapia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu

C1. Kształtowanie umiejętności do wykonywania czynności będących w kompetencjach ratownika medycznego w
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).
C2. Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjenta.
C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:
C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;
C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U5. dostosowuje sposób postępowania do wieku dziecka;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w zakresie
niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14. monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi;
C.U15. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U21. oznacza stężenie glukozy z użyciem glukometru;
C.U26. przygotowuje pacjenta do transportu;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U28. monitoruje stan pacjenta podczas czynności medycznych i
transportowych;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U32. monitoruje czynności życiowe pacjenta podczas badania
diagnostycznego;
C.U33. interpretuje wyniki podstawowych badań toksykologicznych;
C.U35. ocenia wskazania do transportu pacjenta do ośrodka
toksykologicznego, hiperbarycznego, replantacyjnego i kardiologii
inwazyjnej oraz centrum leczenia oparzeń, centrum urazowego lub
centrum urazowego dla dzieci;
C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności resuscytacyjne
u osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z uwzględnieniem
prawidłowego zastosowania urządzeń wspomagających resuscytację
(urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratora);
C.U43. wdraża tlenoterapię zależnie od potrzeb pacjenta i wspomaga
oddech;
C.U44. stosuje zasady aseptyki i antyseptyki, zaopatruje prostą ranę,
zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;

Metody weryfikacji
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zadania
Realizacja zleconego
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Realizacja zleconego
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Realizacja zleconego
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Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
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Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
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Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

PZ
PZ

C.U45. prowadzi wentylację zastępczą z użyciem worka
samorozprężalnego i respiratora transportowego;
C.U48. ocenia nagłe zagrożenia neurologiczne u pacjenta;
C.U50. pobiera krew oraz zabezpiecza materiał do badań laboratoryjnych,
mikrobiologicznych i toksykologicznych;
C.U54. stosuje skale ciężkości obrażeń;
C.U56. decyduje o niepodejmowaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
lub o odstąpieniu od jej przeprowadzenia;
C.U58. dokonuje segregacji medycznej przedszpitalnej pierwotnej i
wtórnej oraz segregacji szpitalnej;
C.U61. transportuje pacjenta w warunkach przedszpitalnych,
wewnątrzszpitalnych i międzyszpitalnych;
C.U62. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
C.U63. identyfikuje zagrożenia obrażeń: czaszkowo-mózgowych, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz
miednicy, a także wdraża postępowanie ratunkowe w przypadku tych
obrażeń;
C.U65. wykonuje procedury medyczne pod nadzorem lub na zlecenie
lekarza;
C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty interpersonalne, skutecznie
i z empatią porozumiewa się z pacjentem;
K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.
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*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyka zawodowa śródsemestralna
Z udziałem nauczyciela:
SEMESTR 6
• Ocena stanu pacjenta. Wywiad ratowniczy SAMPLE. Monitorowanie pacjenta/poszkodowanego.
• Udział w diagnozowaniu stanu pacjenta/poszkodowanego w SOR.
• Wykonanie i interpretacja zapisu EKG. Monitorowanie pracy serca.
• Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych.
• Oznaczenie parametrów krytycznych.
• Ocena nasilenia bólu i postępowanie z pacjentem z bólem.
• Udział w farmakoterapii SOR.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne wobec pacjenta nieprzytomnego, pacjenta z bólami głowy, z
drgawkami, innymi z zaburzeniami neurologicznymi (zaburzenia czucia, niedowłady lub porażenia).
Postepowanie diagnostyczno-terapeutyczne z pacjentem po urazie.
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne w nagłym zatrzymaniu krążenia, szczególnie pochodzenia urazowego.
Przyrządowe zabezpieczenie drożności dróg oddechowych.
Elektroterapia.
Tlenoterapia bierna i czynna z użyciem respiratora.
Transport wewnątrzszpitalny, układanie pacjenta/poszkodowanego w zależności od stanu i odniesionych obrażeń
ciała.
Opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną.
Udział w segregacji medycznej w SOR.
Dokumentowanie działań medycznych w SOR.

Wykaz literatury
A. Literatura podstawowa:
• Aktualne Wytyczne Resuscytacji (red. wyd. pol. Andres J.), Polska Rada Resuscytacji, Europejska Rada
Resuscytacji, Kraków.
• Basiński A,, Berent J., Brongel L..: Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. PZWL, Warszawa 2017.
• Brongel L.: Algorytmy diagnostyczne i leczenie w praktyce SOR. PZWL, Warszawa 2017.
• Gucwa J., Ostrowski M.: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe. Medycyna Praktyczna,
Kraków 2018.
• Campbell J.E., RL Alson: ITLS International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
• Jakubaszko J. (red. pol.), Medycyna ratunkowa NMS, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2020.
• Kokot F., Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, PZWL, Warszawa 2015.
B. Literatura uzupełniająca:
• Mitręga K.A., Krzemiński T.F.: Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych. Elsevier Urban &
Partner, 2017.
• Kleszczyński J., Zawadzki M.: Leki w ratownictwie medycznym. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017.
• Duda-Król W., Mamcarz A., Wełnicki M., Choroby wewnętrzne, PZWL, Warszawa 2019.
• Gajewski P., Interna Szczeklika – Mały Podręcznik 2020/21 – Kompendium, Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.
• Ładny J. R., Wojewódzka M. (red.), Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach, Medipage, Warszawa
2016.
• Gaszyński W.: Intensywna terapia i medycyna ratunkowa. PZWL, Warszawa 2019.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.

Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
Liczba
Zasady
Sprawność
Skuteczność
Samodzielność
Komunikowanie
Postawa
punktów
przestrzega
czynności
analizuje swoje
poprawny,
planuje i
postępowanie
zasad,
wykonuje
postępowanie,
samodzielny,
wykonuje
uwzględnia
właściwa
współpracuje z
skuteczny
działania
sytuację
pewnie,
technika
zespołem
dobór treści
samodzielnie
pacjenta, osiąga
energicznie
i kolejność
terapeutycznym,
cel
wykonania
pełna
2
czynności,
identyfikacja z rolą
skrupulatnie
zawodową
dokumentuje
wykonane
czynności
wymaga
nie zawsze
czynności
wymaga
przestrzega
ma trudności w
uwzględnia
wykonuje
przypomnienia
zasad po
naprowadzania,
krytycznej ocenie
sytuację
mało pewnie,
ukierunkowaniu
i
ukierunkowania
i analizie swojego
zdrowotną
po krótkim
dokumentuje
ukierunkowania
postępowania,
w wyborze treści
pacjenta, osiąga
zastanowieniu
wykonane
w niektórych
we współpracy z
1
cel po
czynności po
działaniach
zespołem
ukierunkowaniu
ukierunkowaniu
terapeutycznym oraz
w identyfikacji z
rolą zawodową
nie potrafi
nie potrafi
wymaga stałego
nie bierze pod
czynności
nie przestrzega
krytycznie ocenić
utrzymać
naprowadzania
uwagę
wykonuje
zasad,
i analizować
kontaktu
i przypominania
chaotycznie
indywidualnej
niepewnie,
swojego
werbalnego
w każdym
sytuacji
bardzo
wykonuje
postępowania, nie
z pacjentem
działaniu
pacjenta, nie
wolno
działania, nie
0
współpracuje
osiąga celu
dokumentuje
z zespołem
wykonanych
terapeutycznym, nie
czynności
identyfikuje się z
rolą zawodową

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
Autor programu:
Akceptacja:
Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Kierunek:

MODUŁ / SYLABUS
CYKL KSZTAŁCENIA 2020-2023
Wydział Nauk o Zdrowiu
Powiślańska Szkoła Wyższa
RATOWNICTWO MEDYCZNE

Profil kształcenia:

praktyczny

Nazwa jednostki realizującej
moduł/przedmiot:

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kontakt (tel./email):

tel. 55 279 17 68

e-mail: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za
przedmiot:
Osoba(y) prowadząca(e):

wykład:
seminaria:
ćwiczenia:
zajęcia praktyczne:

Poziom studiów:

I stopnia (licencjackie)

Rodzaj studiów:

niestacjonarne

Rok i semestr studiów:

Rok studiów:
I II III X

Semestr studiów:
1 2 3 4 5 6X

Nazwa modułu/przedmiotu:

PRAKTYKA ZAWODOWA
ŚRÓDSEMESTRALNA – ZESPOŁY
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Liczba punktów
ECTS: 3

Typ modułu/ przedmiotu:

obowiązkowy X

Rodzaj modułu/ przedmiotu
odnoszący się do
przygotowania zawodowego:

nauki podstawowe □
nauki behawioralne i społeczne □
nauki kliniczne X
praktyki zawodowe X
polski

Język wykładowy:

fakultatywny □

do wyboru □

Forma nakładu pracy studenta liczba godzin
Godziny z
BUNA
udziałem
(czas pracy
nauczyciela
własnej studenta)

Formy realizacji zajęć
Wykłady (W)
Seminarium (S)
E-wykłady (eW)
Ćwiczenia (C)
Zajęcia praktyczne (ZP)
Praktyki zawodowe (PZ)

84
Razem

Kod
modułu

Sumaryczne
obciążenie pracą
studenta

Liczba punktów
ECTS

84
84

3
3

Metody dydaktyczne
Praktyczna,
Samokształceniowa.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: anatomia, fizjologia, patofizjologia, psychologia, prawo medyczne, etyka zawodowa ratownika
medycznego, podstawowe zabiegi medyczne, techniki zabiegów medycznych, farmakologia z toksykologią, pediatria,
choroby wewnętrzne, kardiologia, pediatria, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe.
B. Wymagania wstępne:
Wiedza: znajomość budowy ciała i mechanizmów prowadzących do patologii narządowych i ustrojowych wywołanych
chorobą.
Umiejętności: praca w grupie
Kompetencje społeczne: nawyk samokształcenia
Cele przedmiotu
C1. Poznaniesprzętu ratowniczego orazleków będących nawyposażeniu ambulansów.

C2. Kształtowanie postawy wrażliwości na problemy osób poszkodowanych, dyskrecji oraz poszanowania praw pacjenta.
C3. Kształtowanie poczucia stałego doskonalenia zawodowego.
C4. Kształtowanie dbałości o wykorzystywany sprzęt i materiały medyczne.
C5. Udział w wyjazdach interwencyjnych i udziału w procedurach ratunkowych.
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych
Numer szczegółowego efektu uczenia się/
Student, który zaliczy moduł (przedmiot) wie/rozumie/potrafi:

Metody weryfikacji
osiągnięcia zamierzonych
efektów uczenia się

Forma realizacji zajęć
dydaktycznych
* wpisz symbol

C.U1. ocenia stan pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania
ratunkowego;

Realizacja zleconego
zadania

PZ

C.U4. przeprowadza badanie przedmiotowe pacjenta;
C.U5. dostosowuje sposób postępowania do wieku dziecka;
C.U7. przeprowadza wywiad medyczny z pacjentem dorosłym w
zakresie niezbędnym do podjęcia medycznych czynności ratunkowych;
C.U8. ocenia stan świadomości pacjenta;
C.U9. układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju choroby lub
odniesionych obrażeń ciała;
C.U10. przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego w zakresie
niezbędnym do ustalenia jego stanu;
C.U11. monitoruje czynność układu oddechowego, z uwzględnieniem
pulsoksymetrii, kapnometrii i kapnografii;
C.U13. wykonuje elektrokardiogram i interpretuje go w podstawowym
zakresie;
C.U14.
monitoruje
czynność
układu
krążenia
metodami
nieinwazyjnymi;
C.U15. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;
C.U17. ocenia stan neurologiczny pacjenta;
C.U18. monitoruje stan pacjenta metodami nieinwazyjnymi;
C.U19. prowadzi dokumentację medyczną w zakresie wykonywanych
czynności, w tym w przypadku zgonu pacjenta, urodzenia dziecka
martwego i odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych;
C.U20. podaje pacjentowi leki i płyny;
C.U21. oznacza stężenie glukozy z użyciem glukometru;
C.U25. identyfikuje na miejscu zdarzenia sytuację narażenia na czynniki
szkodliwe i niebezpieczne;
C.U26. przygotowuje pacjenta do transportu;
C.U27. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U28. monitoruje stan pacjenta podczas czynności medycznych i
transportowych;
C.U29. stosuje leczenie przeciwbólowe;
C.U30. ocenia stopień nasilenia bólu według znanych skal;
C.U34. rozpoznaje toksydromy;
C.U35. ocenia wskazania do transportu pacjenta do ośrodka
toksykologicznego, hiperbarycznego, replantacyjnego i kardiologii
inwazyjnej oraz centrum leczenia oparzeń, centrum urazowego lub
centrum urazowego dla dzieci;
C.U38. prowadzi podstawowe i zaawansowane czynności
resuscytacyjne u osób dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków, z
uwzględnieniem
prawidłowego
zastosowania
urządzeń
wspomagających resuscytację (urządzenia do kompresji klatki
piersiowej, respiratora);
C.U43. wdraża tlenoterapię zależnie od potrzeb pacjenta i wspomaga
oddech;
C.U44. stosuje zasady aseptyki i antyseptyki, zaopatruje prostą ranę,
zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

PZ
PZ

C.U45. prowadzi wentylację zastępczą z
samorozprężalnego i respiratora transportowego;

użyciem

worka

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

C.U48. ocenia nagłe zagrożenia neurologiczne u pacjenta;
C.U49. wykonuje dostęp doszpikowy przy użyciu gotowego zestawu;
C.U51. tamuje krwotoki zewnętrzne i unieruchamia kończyny po urazie;
C.U52. stabilizuje i unieruchamia kręgosłup;
C.U53. wdraża odpowiednie postępowanie w odmie opłucnowej
zagrażającej życiu;
C.U54. stosuje skale ciężkości obrażeń;
C.U56. decyduje o niepodejmowaniu resuscytacji krążeniowooddechowej lub o odstąpieniu od jej przeprowadzenia;
C.U57. rozpoznaje pewne znamiona śmierci;
C.U58. dokonuje segregacji medycznej przedszpitalnej pierwotnej i
wtórnej oraz segregacji szpitalnej;
C.U59. działa zespołowo, udzielając pomocy w trudnych warunkach
terenowych w dzień i w nocy oraz w warunkach znacznego obciążenia
fizycznego i psychicznego;

Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania
Realizacja zleconego
zadania

C.U60. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;
C.U61. transportuje pacjenta w warunkach przedszpitalnych,
wewnątrzszpitalnych i międzyszpitalnych;
C.U62. identyfikuje błędy i zaniedbania w praktyce ratownika
medycznego;
C.U63. identyfikuje zagrożenia obrażeń: czaszkowo-mózgowych, klatki
piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, kręgosłupa i rdzenia kręgowego
oraz miednicy, a także wdrażać postępowanie ratunkowe w przypadku
tych obrażeń;
C.U64. identyfikuje wskazania do transportu do centrum urazowego lub
centrum urazowego dla dzieci i zgłasza obecność kryteriów kwalifikacji
kierownikowi zespołu urazowego lub kierownikowi zespołu urazowego
dziecięcego;
C.U66. dostosowuje postępowanie ratunkowe do stanu pacjenta;
K.01 aktywnie słuchania, nawiązuje kontakty
skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem;

interpersonalne,

K.02 dostrzega czynniki wpływające na reakcje własne i pacjenta;
K.03 jest gotów do samodzielnego wykonywania zawodu zgodnie z
zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i
zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, uwzględniającego
poszanowanie jego praw;
K.04 organizuje pracę własną i współpracuje w zespole specjalistów, w
tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w
środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym;
K.05 dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny
deficytów i potrzeb edukacyjnych;
K.06 kieruje się dobrem pacjenta.

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania

PZ

Realizacja zleconego
zadania
Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena
Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ
PZ
PZ

Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ

Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ

Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena
Przedłużona obserwacja,
ocena 360°, samoocena

PZ
PZ

*W-wykład; S-seminarium; EL- e-learning; Ć-ćwiczenia; ZP-zajęcia praktyczne; PZ-praktyki zawodowe
PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
w zakresie wiedzy (wykłady/konwersatoria): egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy); egzamin
pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test wielokrotnego wyboru
/MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi),
w zakresie umiejętności (ćwiczenia/konwersatoria): Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/;
Mini-CEX (mini – clinical examination); Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja
w zakresie kompetencji społecznych: esej refleksyjny; przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena
360° (opinie nauczycieli, kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników); Samoocena (w tym portfolio)
BUNA – praca własna studenta weryfikowana jest poprzez ocenę stopnia realizacji założonych efektów uczenia się: test sprawdzający
wiedzę studenta z określonej w sylabusie tematyki, ale także poprzez prace zaliczeniowe, projekty, prezentacje i wszelkie inne prace
śródsemestralne.

TREŚCI PROGRAMOWE
Praktyka zawodowa wakacyjna, semestr VI:

Bez udziału nauczyciela:
• Ocena stanu pacjenta. Wywiad ratowniczy SAMPLE. Monitorowanie pacjenta/poszkodowanego.
• Ocena stopnia nasilenia bólu i leczenie przeciwbólowe w każdej grupie wiekowej.
• Postępowanie ratunkowe -pacjent z zaburzeniami świadomości, nieprzytomny, z bólem głowy, innymi zaburzeniami
neurologicznymi (zaburzenia czucia, niedowłady, porażenia kończynowe).
• Postępowanie ratunkowe -pacjent z zaburzeniami psychicznymi, przymus bezpośredni.
• Postępowanie ratunkowe w przypadkach zatrucia tlenkiem węgla i innych substancji szkodliwych - toksydromy.
• Postepowanie z pacjentem z zaburzeniami rytmu serca i nagłym zatrzymaniu krążenia, szczególnie w przypadku
pacjenta urazowego. Elektroterapia.
• Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia. Ocena miejsca zdarzenia jako element oceny ciężkości stanu
poszkodowanego po urazie. Planowanie akcji ratunkowej.
• Walka z hipoksją jako podstawowy element zabezpieczenia poszkodowanego po urazie.
• Tlenoterapia 100% tlenem metodą bierną i czynną przy zastosowaniu podstawowych i zaawansowanych metod
udrażniania dróg oddechowych.
• Przeprowadzenie badania urazowego według schematu ITLS. Różnice pomiędzy badaniem wstępnym, dalszym i
powtórnym.
• Unieruchomienie poszkodowanego po urazie. Standard postępowania w przypadku podejrzenia urazu w odcinku
szyjnym kręgosłupa. Zasady tamowania krwotoku zewnętrznego. Zasady postępowania ratunkowego w oparzeniach.
• Zapewnienie komfortu termicznego choremu oraz ułożenie go w optymalnej dla niego pozycji.
• Przygotowanie pacjenta do transportu medycznego i opieka nad pacjentem podczas transportu.
• Segregacja poszkodowanych w zdarzeniu mnogim.
• Organizacja opieki w zdarzeniach o charakterze masowym.
• Opieka psychologiczna nad pacjentami na miejscu zdarzenia i podczas transportu.
• Wsparcie członków rodziny pacjenta/poszkodowanego.
• Dokumentowanie wykonanych działań w karcie medycznych czynności ratunkowych.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Aktualne Wytyczne Resuscytacji (red. wyd. pol. Andres J.), Polska Rada Resuscytacji, Europejska Rada
Resuscytacji, Kraków.
• Guła P., Machała W., Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała, PZWL, Warszawa 2020.
• Gucwa J., Ostrowski M.: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe. Medycyna Praktyczna,
Kraków 2018.
• Campbell J.E., RL Alson: ITLS International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach.
Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
• Jakubaszko J. (red. pol.), Medycyna ratunkowa NMS, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2020.
B. Literatura uzupełniająca:
• Mitręga K.A., Krzemiński T.F.: Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych. Elsevier Urban &
Partner, 2017.
• Kleszczyński J., Zawadzki M.: Leki w ratownictwie medycznym. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017.
• Ładny J. R., Wojewódzka M. (red.), Medycyna ratunkowa w pytaniach i odpowiedziach, Medipage, Warszawa
2016.
• Gaszyński W.: Intensywna terapia i medycyna ratunkowa. PZWL, Warszawa 2019.
• Paciorek P., Patrzała A., Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, Warszawa 2020.
Sposób zaliczenia oraz formy i podstawowe kryteria oceny/wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
 Zaliczenie bez oceny (zaliczenie punktowe)
Formy i kryteria zaliczenia praktyki zawodowej:
Warunki zaliczenia
• 100% obecność na zajęciach, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kultura osobista,
• uzyskanie pozytywnego zaliczenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych – osiągnięcie wszystkich
założonych efektów uczenia się, czyli pozytywne zaliczenie każdego zadania (ćwiczenia) według załączonych
kryteriów,
w tym:
 posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, określaniu symptomów choroby,
 znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostycznoleczniczych,
 znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach, możliwych powikłań, następstw choroby,
postępowania ratunkowego i możliwości terapii,
oraz
 umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 współpraca z zespołem terapeutycznym,
 poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności,
 poszanowanie prawa pacjenta do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach w zakresie
podejmowania i wykonywania czynności,
 zachowanie tajemnicy zawodowej,
a także
 prawidłowe udokumentowanie wykonanych czynności
Kryteria oceny umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych (0-2 pkt za każdy element): zasady, sprawność, skuteczność,
samodzielność, komunikowanie, postawa.
Student otrzymuje pozytywne zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 6 punktów za elementy realizacji zleconego zadania.
Kryteria oceny poszczególnych elementów działania (wykonania zadania/ćwiczenia) przez studenta
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Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych:
Odrabianie opuszczonych zajęć jest możliwe jedynie w przypadku choroby studenta udokumentowanej zwolnieniem
lekarskim lub innych przyczyn losowych. Usprawiedliwienia zajęć oraz zaliczenia materiału będącego przedmiotem zajęć
w okresie nieobecności dokonuje wykładowca prowadzący zajęcia.
Zarówno student powracający z urlopu dziekańskiego, jak i student powtarzający rok, ma obowiązek uczęszczania na
wszystkie zajęcia, jedynie w przypadku uzyskania zaliczenia zajęć w danym roku, student powtarzający rok z powodu
innego przedmiotu może być zwolniony z konieczności uczęszczania na zajęcia.
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