
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA 

PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM  

ROK AKADEMICKI 2016/2017 

 

      1. NAZWA PRZEDMIOTU : „Co się wydarzyło w pediatrycznej izbie przyjęć…” 

      

       2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot: 

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej 

 

3 . Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę: 

 Adres: 60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33 

 Tel:   61 849 14 47; Fax: 61 847 43 56 

 Strona www:  www.pedhemonko.ump.edu.pl  

 E-mail: kohtp@skp.ump.edu.pl 

 

4. Kierownik jednostki:  

 Prof. zw. dr hab. med. Jacek Wachowiak 

5. Osoba zaliczająca przedmiot w E– indeksie z dostępem do platformy WISUS  

 Dr n. med. Anna Pieczonka 

 

6. Osoba odpowiedzialna za zajęcia fakultatywne z dostępem do platformy WISUS    

    do list studentów 

 Nazwisko i imię: Pieczonka Anna 

 Tel. kontaktowy: 618491472 lub 618491447 

 E-mail: annapieczonka@ump.edu.pl (proszę wpisać temat wiadomości: 

„FAKULTET”) 

 Możliwość kontaktu: codziennie w godzinach 8.15-14.00 Oddział Transplantacji Szpiku 

Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, Szpital Kliniczny im. K. 

Jonschera UM, budynek A, II piętro, ul. Szpitalna 27/33, Poznań lub w Sekretariacie 

Kliniki, I piętro, budynek A  

 

 

      7. Miejsce przedmiotu w programie studiów: 

  Rok: 2016/2017   III/IV rok 

http://www.pedhemonko.ump.edu.pl/
mailto:kohtp@skp.ump.edu.pl
mailto:annapieczonka@ump.edu.pl


  Semestr: letni i zimowy 

      8. Liczba godzin  ogółem : 15   liczba pkt ECTS: 1 

 

Jednostki uczestniczące w nauczaniu 

przedmiotu 

Semestr zimowy/letni/ liczba 

godzin 

W Ć Ćwiczenia 

kategoria 

S 

Klinika Onkologii, Hematologii i 

Transplantologii Pediatrycznej 

 5 B 10 

Razem:  5  10 

 

 

9 . Cel nauczania przedmiotu   

Po zakończeniu zajęć student powinien znać przyczyny i objawy oraz zasady 

diagnozowania, różnicowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do stanów 

chorobowych, urazów i zatruć z jakimi najczęściej zgłaszają się opiekunowie dzieci             

do pediatrycznej izby przyjęć.  

      

10.SYLABUS  
 

Student zna i rozumie: 

- uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne,  

- przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego,  

oraz 

- przeprowadza diagnostykę różnicową, 

- interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń  

w odniesieniu do chorób i problemów medycznych z jakimi najczęściej zgłaszają              

się opiekunowie chorych dzieci do pediatrycznej izby przyjęć. 

W tym: 

- gorączki, 

- bólu brzucha, 

- odwodnienia, 

- omdlenia, 

- pokrzywki, 

- duszności, 

- nudności i wymiotów, 

- drgawek, 

- wybranych chorób zakaźnych, 

- wybranych zakażeń (układu moczowego, dróg oddechowych, układu pokarmowego, 

układu nerwowego); 

- posocznicy, 

- połknięcia lub aspiracji ciała obcego, 

- ostrych zaburzeń hematologicznych, 

- zespołu dziecka maltretowanego, 

- zatruć 



 

11.Tematyka poszczególnych  ćwiczeń i seminariów 

 
 

Ćwiczenia - Semestr zimowy/letni 

Tematyka ćwiczeń  
Osoba 

odpowiedzialna 

Ćwiczenie 1.  Analiza wybranych przypadków. 
Dr n. med.                

Anna Pieczonka 

Ćwiczenie 2.  Analiza wybranych przypadków. 
Dr n. med.                    

Anna Pieczonka 

Ćwiczenie 3.  Analiza wybranych przypadków. 
Dr n. med.                  

Anna Pieczonka 

Ćwiczenie 4.  Analiza wybranych przypadków. 
Dr n. med.                  

Anna Pieczonka 

Ćwiczenie 5.  Analiza wybranych przypadków. 
Dr n. med.                    

Anna Pieczonka 

 

 

 

Seminaria - Semestr zimowy/letni 

Tematyka seminariów  

Imię i nazwisko 

osoby 

prowadzącej 

zajęcia 

Seminarium 1.  Dziecko z gorączką. Dziecko odwodnione.  
Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

Seminarium 2.  
Dziecko z bólem brzucha. Dziecko               

z dusznością. 
Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

Seminarium 3.  Drgawki u dziecka. Omdlenia. 
Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

Seminarium 4.  Najczęstsze zakażenia wieku dziecięcego.  
Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

Seminarium 5.  
Najczęstsze choroby zakaźne wieku 

dziecięcego. 
Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

Seminarium 6.  
Ostre zaburzenia hematologiczne. 

Pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy.  
Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

Seminarium 7.  Zespół dziecka maltretowanego. 
Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

Seminarium 8.  
Zatrucia u dzieci. Pokąsanie przez 

zwierzęta. 
Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

Seminarium 9.  

Ciało obce w drogach oddechowych  

dziecka. Ciało obce w przewodzie 

pokarmowym dziecka. 

 

Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

Seminarium 10.  Posocznica.   
Dr n. med. Anna 

Pieczonka 

 

 

 

 



Wykłady- Semestr zimowy/letni 

Tematyka ćwiczeń  
Osoba 

odpowiedzialna 

Wykład 1. Nie dotyczy  

 

12. Organizacja zajęć: 

Zajęcia fakultatywne odbywają się :  

W Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera, ul. Szpitalna 27/33, Poznań 

W terminach: 

 I. 10-12 października 2016;  

II .25-27 października 2016;  

III. 21-23 listopada 2016; 

 IV 15-17 maja 2016 

w godzinach od 15.00 – 18.45 

     

REGULAMIN ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia fakultatywne przeznaczone są dla studentów III i IV roku Wydziału Lekarskiego I                 

i obejmują seminaria interaktywne w wymiarze 10 godzin dydaktycznych oraz ćwiczenia 

w wymiarze 5 godzin dydaktycznych (1 punkt kredytowy). Obecność na zajęciach 

fakultatywnych jest obowiązkowa i odnotowywana na liście obecności. W przypadku 

jednorazowej, usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach, konieczne jest 

przygotowanie i zaliczenie ustne problematyki będącej przedmiotem zajęć, na których 

student był nieobecny. Zajęcia odbędą się w semestrze zimowym i letnim w godzinach 

15.00-18.45 (po 5 godzin lekcyjnych dziennie) w Szpitalu Klinicznym im. Karola 

Jonschera w Poznaniu w terminach podanych powyżej. 

 

PROGRAM ZAJĘĆ: 

 

Program zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu pediatrii ze szczególnym 

uwzględnieniem stanów nagłych, zatruć i urazów. 

 

 

 

 PROGRAM NAUCZANIA 

 

Wymagania wstępne 

Student zna przebieg prawidłowego rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka; 

potrafi zebrać wywiad i przeprowadzić badanie przedmiotowe dziecka; zna podstawowe 

normy laboratoryjne z uwzględnieniem odrębności charakterystycznych dla wieku 

rozwojowego.   

 



 Przygotowanie do zajęć 

Student powinien być przygotowany do zajęć na podstawie obowiązujących 

podręczników. Powinien znać odrębności badania przedmiotowego i podmiotowego u 

dzieci, znać podstawowe normy laboratoryjne.  

 

Wymagania końcowe 

Po zakończeniu zajęć student powinien znać przyczyny, objawy oraz zasady 

diagnozowania, różnicowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu                           

do wybranych stanów chorobowych, urazów i zatruć, które są najczęstszą przyczyną 

zgłoszeń do pediatrycznej izby przyjęć.  

 

 

13.Kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Zaliczenie – kryterium zaliczenia  

Zaliczenie zajęć fakultatywnych „ Co się wydarzyło w pediatrycznej izbie przyjęć „ 

następuje na podstawie aktywnego uczestnictwa i obecności studenta na zajęciach                 

oraz zaliczenia testu końcowego (15 pytań jednokrotnego wyboru) podsumowującego 

omawiane zagadnienia. Nieusprawiedliwiona nieobecność jest równoznaczna                             

z niezaliczeniem fakultetu.  

 

Studenci na zakończenie zajęć zostaną poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety 

oceniającej fakultet.  

 

14. Literatura: 
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2. B. Aoki, K. McCloskey. Dziecko w stanie zagrożenia życia. Medycyna 

Praktyczna 1999.   

3. M. Krawczyński, „Propedeutyka pediatrii”, WL PZWL, Warszawa 2009 

4. M. Krawczyński, „Norma kliniczna w pediatrii”, WL PZWL, Warszawa 2004 

5. M. Krawczyński, „Farmakoterapia dzieci i młodzieży”, WL PZWL, Warszawa, 

2009 

6. Baker. Choroby zakaźne u dzieci. PZWL. 2010 

7.  K. Bożkowa, E. Kamińska Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży, 

PZWL 2013                      

 

 

 

15. Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora 

 

 

 

 


