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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z aktualnymi możliwościami wykorzystania technik obrazowania w laparoskopowej chirurgii
przewodu pokarmowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

procesy ﬁzjologiczne człowieka oraz mechanizmy
patoﬁzjologii chorób

ELR_KPI_W01

obserwacja pracy
studenta, test

W2

społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania
działalności w ochronie zdrowia

ELR_KPI_W09

obserwacja pracy
studenta, test

W3

źródła, epidemiologię, proﬁlaktykę i postępowanie
w zakażeniach szpitalnych

ELR_KPI_W34

obserwacja pracy
studenta, test

W4

najczęstsze choroby wymagające leczenie
chirurgicznego, ich przyczyny, zasady diagnozowania

ELR_KPI_W37

obserwacja pracy
studenta, test

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

planować i wykonywać zgodnie ze wskazaniami
lekarskimi procedury diagnostyczne i terapeutyczne

ELR_KPI_U03

obserwacja pracy
studenta, test

U2

interpretować i stosować się do przepisów
regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych

ELR_KPI_U20

obserwacja pracy
studenta, test

U3

postępować w stanach nagłego zagrożenia
zdrowia/życia

ELR_KPI_U21

obserwacja pracy
studenta, test

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

komunikacji i współpracy z przedstawicielami innych
zawodów w zakresie opieki zdrowotnej

ELR_KPI_K07

obserwacja pracy
studenta

K2

planowania pracy własnej i współdziałania w grupie

ELR_KPI_K09

obserwacja pracy
studenta

K3

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

ELR_KPI_K11

obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS
Rodzaje zajęć studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

8

zajęcia praktyczne

12

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie do egzaminu

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
20

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
12

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć

1.

Współczesne metody obrazowania w diagnostyce
chorób przewodu pokarmowego

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

wykład

2.

Endoskopia i ultrasonograﬁa w chirurgii i onkologii w
korelacji z konwencjonalnymi badaniami
radiologicznymi w diagnostyce najczęstszych schorzeń
chirurgicznych

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K2, K3

wykład

3.

Tomograﬁa komputerowa, tomograﬁa rezonansu
magnetycznego, pozytonowa emisyjna tomograﬁa i
inne zaawansowane techniki obrazowania w
minimalnie inwazyjnej chirurgii onkologicznej

W1, W4, U1, K1, K2, K3

wykład

4.

Endoskopowe barwienie wąskim strumieniem światła
w zabiegach laparoskopowych

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

zajęcia praktyczne

5.

Laparoskopowe możliwości diagnostyki
śródoperacyjnej

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, K1, K2, K3

zajęcia praktyczne

6.

Ultrasonograﬁa laparoskopowa

W3, W4, U1, K1, K3

zajęcia praktyczne

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Ćwiczenia, Ćwiczenia kliniczne, Dyskusja, Wykład, Wykład z prezentacją multimedialną, Zajęcia praktyczne
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

test

Wynik testu powyżej 60% odpowiedzi pozytywnych

zajęcia praktyczne

obserwacja pracy studenta

Pozytywna opinia prowadzącego zajęcia

Dodatkowy opis
W przypadku braku zaliczenia zostaje przeprowadzone ustne kolokwium zaliczeniowe

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstaw anatomii, ﬁzjologii, patologii i radiodiagnostyki. Umiejętność korzystania z internetowych baz danych.

Literatura
Obowiązkowa
1. Chirurgia podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu por red. S. Głuszka. wyd. Czelej Lublin 2008
Dodatkowa
1. Jeziorski A. (red), Kompendium chirurgii onkologicznej, VIA MEDICA Gdańsk 2014
2. Krzakowski M. (red), Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych-2013.Cz I i II
Wyd. Polskiej Unii Onkologii VIA MEDICA Gdańsk 2013
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

ELR_KPI_K07

Absolwent jest gotów do współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

ELR_KPI_K09

Absolwent jest gotów do właściwej organizacji pracy własnej oraz współdziałania i pracy w grupie

ELR_KPI_K11

Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy

ELR_KPI_U03

Absolwent potraﬁ zaplanować i wykonywać zgodnie ze wskazaniami lekarskimi procedury diagnostyczne i
terapeutyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego i niejonizującego

ELR_KPI_U20

Absolwent potraﬁ interpretować i stosować przepisy prawne regulujące wykonywanie zawodu i udzielania
świadczeń zdrowotnych;

ELR_KPI_U21

Absolwent potraﬁ rozpoznać stan nagłego zagrożenia zdrowia/życia

ELR_KPI_W01

Absolwent zna i rozumie prawidłowe struktury komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego i
rozumie ich funkcjonowanie w zdrowiu chorobie

ELR_KPI_W09

Absolwent zna i rozumie społeczne, ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności dotyczącej
procedur medycznych

ELR_KPI_W34 Absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące zakażeń szpitalnych
ELR_KPI_W37

Absolwent zna i rozumie przyczyny, objawy oraz zasady diagnozowania w odniesieniu do najczęstszych
chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem technik obrazowania
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