
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA 

PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM  

ROK AKADEMICKI 2016/2017 

 

      1. NAZWA PRZEDMIOTU : 

          Kiedy skierować dziecko do onkologa-algorytmy postępowania pediatry 

 

      2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot: 

Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej, II Katedra Pediatrii 

 

3 . Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę: 

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

 Tel. /Fax: (61) 849 14 47;  (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  

 Prof. dr med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska 

 

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

    do list studentów 

 Nazwisko i imię: Prof. dr med. Danuta Januszkiewicz-Lewandowska 

 Tel. kontaktowy: (61)  8491600 

 E-mail: Danuta.Januszkiewicz@ump.edu.pl 

 Osoba zastępująca: Prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak 

 Tel. kontaktowy: (61) 8491447 

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

 

      7. Miejsce przedmiotu w programie studiów: 

  Rok: III / IV 

  Semestr: 5-6 / 7-8 



 

      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 C 10 

Razem: --- 5 C 10 

 

 

9 . Cel nauczania przedmiotu   
Po zakończeniu zajęć student powinien posiadać znajomość algorytmów postępowania 

lekarza pediatry przy podejrzeniu choroby nowotworowej oraz przy stwierdzeniu 

predyspozycji do nowotworzenia występującej rodzinnie i sporadycznie.  

            

10.SYLABUS  
 

Nazwa 

przedmiotu/modułu 
Dawkowanie leków u dzieci 

Wydział Lekarski I 

Nazwa kierunku studiów Lekarski 

Poziom kształcenia Studia 6-letnie 

Forma studiów stacjonarne 

Język przedmiotu polski 

Rodzaj przedmiotu 

 

obowiązkowy                                  fakultatywny X

 

Rok studiów/semestr 

 

I    II    III X   IV X   V VI 

 

 

1    2    3    4    5 X   6 X   7 X   8 X   9    10    11    12 

 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z 

podziałem na formy 

prowadzenia zajęć 

15, w tym:    0 - wykłady,  10 - seminaria, 5 – ćwiczenia, 0 – fakultety 

Założenia i cele 

przedmiotu 

Po zakończeniu zajęć student powinien posiadać znajomość algorytmów 

postępowania lekarza pediatry przy podejrzeniu choroby nowotworowej 

oraz przy stwierdzeniu predyspozycji do nowotworzenia występującej 

rodzinnie i sporadycznie. 
 

 

 

Symbol 

efektów 

kształcenia 

zgodnie ze 

standardami 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych efektów 

kształcenia:  

 

 
WIEDZA (ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI EFEKTAMI 

KSZTAŁCENIA) 
 

C.W20 zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania układu odpornościowego, w kolokwium końcowe 



tym swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej 

 

E.W1 

zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne 
najczęstszych chorób 
 

C.W50 

zna zmiany morfologiczne najczęstszych patologii okresu dziecięcego, w tym w 
szczególności okołoporodowego oraz chorób genetycznych i zaburzeń (wad) 
rozwojowych u dzieci i potrafi powiązać je z czynnikami teratogennymi, 
genetycznymi i urazem okołoporodowym 
 
 

E.W3 

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania 
terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci 

 

G.U2 

 

potrafi uzyskać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób 
zakaźnych i przewlekłych oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnym 
poziomie zapobiegania  

 

G.W21 

 

zna pojęcie błędu medycznego, najczęstsze przyczyny błędów medycznych  i 
zasady opiniowania sądowo-lekarskiego w takich przypadkach  

 

 
UMIEJĘTNOŚCI (ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI EFEKTAMI 

KSZTAŁCENIA) 
 

E.U38 
potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta 
 

kolokwium końcowe 

E.U24 interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń 

 

C.U17 posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach 

leczniczych. 

E.W6 

 

 

 

C.W9 

zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci, oraz zasady 
postępowania w tych sytuacjach 

 
zna podstawy diagnostyki mutacji genowych i chromosomowych 
odpowiedzialnych za choroby dziedziczne oraz nabyte, w tym nowotworowe 
 

 

PUNKTY ECTS 1 

 

TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU:  

Etiopatogeneza chorób nowotworowych u dzieci. 

Epidemiologia nowotworów dziecięcych. 

Diagnostyka kliniczna chorób nowotworowych u dzieci. 

Genetyczne predyspozycje do nowotworzenia. 

Możliwości diagnostyczne genetycznych zespołów predyspozycji do nowotworzenia. 

Zakres badań lekarza POZ i lekarza specjalisty przy podejrzeniu choroby 

nowotworowej u dziecka – rola badań profilaktycznych i przesiewowych. 

Aktualne zasady terapii chorób nowotworowych u dzieci. 

Postępowanie wspomagające w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci. 

Następstwa leczenia przeciwnowotworowego u ozdrowieńców. 

Rola lekarza pediatry w procesie terapeutycznym choroby nowotworowej u dzieci. 

Interpretacja objawów badania podmiotowego i przedmiotowego w kontekście 

podejrzenia choroby nowotworowej. 

Forma  

seminarium 

seminarium 

seminarium 

seminarium 

seminarium 

 

seminarium 

seminarium 

seminarium 

seminarium 

seminarium 

ćwiczenia 



Interpretacja wyników badań laboratoryjnych i obrazowych w kontekście podejrzenia 

choroby nowotworowej. 

Analiza wskazań do poradnictwa genetycznego oraz wyników badań genetycznych. 

Analiza przypadków klinicznych. 

Algorytm postepowania pediatry przy podejrzeniu choroby nowotworowej. 

ćwiczenia 

 

ćwiczenia 

ćwiczenia 

ćwiczenia 

 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:  

Aktywny udział we wszystkich zajęciach (nieusprawiedliwiona nieobecność jest równoznaczna z niezaliczeniem fakultetu) 

oraz zaliczenie kolokwium końcowego. 

 

 

11.Tematyka poszczególnych  ćwiczeń i seminariów 

 
 

Ćwiczenia - Semestr zimowy lub letni 

Tematyka ćwiczeń  Osoba odpowiedzialna 

Ćwiczenie 1.  

Interpretacja objawów badania 

podmiotowego i przedmiotowego w 

kontekście podejrzenia choroby 

nowotworowej 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

Ćwiczenie 2.  

Interpretacja wyników badań 

laboratoryjnych i obrazowych w 

kontekście podejrzenia choroby 

nowotworowej 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

Ćwiczenie 3.  

Analiza wskazań do poradnictwa 

genetycznego oraz wyników badań 

genetycznych 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

Ćwiczenie 4.  Analiza przypadków klinicznych. 
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

Ćwiczenie 5.  
Algorytm postepowania pediatry przy 

podejrzeniu choroby nowotworowej 
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

 

Seminaria - Semestr zimowy lub letni 

Tematyka seminariów  
Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej zajęcia 

Seminarium 1.  
Etiopatogeneza chorób nowotworowych u 

dzieci. 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 2.  Epidemiologia nowotworów dziecięcych. 
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 3.  
Diagnostyka kliniczna chorób 

nowotworowych u dzieci. 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 4.  
Genetyczne predyspozycje do 

nowotworzenia. 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 5.  
Możliwości diagnostyczne genetycznych 

zespołów predyspozycji do nowotworzenia. 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 



Seminarium 6.  

Zakres badań lekarza POZ i lekarza 

specjalisty przy podejrzeniu choroby 

nowotworowej u dziecka – rola badań 

profilaktycznych i przesiewowych. 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 7.  
Aktualne zasady terapii chorób 

nowotworowych u dzieci. 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 8.  
Postępowanie wspomagające w leczeniu 

chorób nowotworowych u dzieci. 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 9.  
Następstwa leczenia 

przeciwnowotworowego u ozdrowieńców. 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 10.  

Rola lekarza pediatry w procesie 

terapeutycznym choroby nowotworowej u 

dzieci 

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

 

 

12. Organizacja zajęć: 

Zajęcia fakultatywne odbywają się :  

1)  W dniach: 10 - 12.10.2016 r. w godzinach 15:00 – 18:45 (I termin) sala 120 ul. 

Szpitalna 27/33 

2)  W dniach: 12 -14.12.2016 r. w godzinach 15:00 – 18:45 (II termin) sala 120 ul. 

Szpitalna 27/33 

3)  W dniach: 03-05.04.2017 r. w godzinach 15:00 – 18:45 (III termin) sala 120 ul. 

Szpitalna 27/33 

4)  W dniach: 08 – 10.05.2017 r. w godzinach 15:00 – 18:45 (IV termin) sala 120 ul. 

Szpitalna 27/33 

     

REGULAMIN ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia fakultatywne z zakresu Kiedy skierować dziecko do onkologa-algorytmy 

postępowania pediatry przeznaczone są dla studentów Wydziału Lekarskiego I i obejmują 

seminaria oraz ćwiczenia w wymiarze 15 godzin dydaktycznych (1 punkt kredytowy). 

Obecność na zajęciach fakultatywnych jest obowiązkowa i odnotowywana na liście zajęć 

fakultatywnych. Zaliczenie nieobecności następuje poprzez przygotowanie i zaliczenie 

problematyki będącej przedmiotem zajęć, na których student był nieobecny.  

 

 

 

 

 



PROGRAM ZAJĘĆ: 

 

Program zajęć obejmuje 10 godzin seminarium interaktywnego oraz 5 godzin ćwiczeń z 

zakresu tematów fakultetu Kiedy skierować dziecko do onkologa-algorytmy postępowania 

pediatry.  

 

PROGRAM NAUCZANIA 

 

Wymagania wstępne: znajomość wiedzy z zakresu fizjologii organizmu dziecka oraz 

podstaw immunologii  i genetyki klinicznej. 

 Przygotowanie do zajęć: przygotowanie do zajęć w oparciu o obowiązujące podręczniki 

oraz aktywny udział w zajęciach.  

Wymagania końcowe: znajomość algorytmów postępowania lekarza pediatry przy 

podejrzeniu choroby nowotworowej oraz przy stwierdzeniu predyspozycji do 

nowotworzenia występującej rodzinnie i sporadycznie. 

 

 

13.Kryteria zaliczenia przedmiotu:  

 

Zaliczenie – kryterium zaliczenia  

Aktywny udział we wszystkich zajęciach (nieusprawiedliwiona nieobecność jest 

równoznaczna z niezaliczeniem fakultetu) oraz zaliczenie kolokwium końcowego.  

 

14. Literatura: 

 

Zalecana literatura: 
 
1.Od objawu do nowotworu - Wczesne rozpoznawanie chorób nowotworowych u dzieci. Red. 

A.Chybicka 2013. 

2.http://onkologia.mp.pl/informacje/103653,wybrane-nowotwory-dziedziczne 

3.Monografia "Genetyka kliniczna nowotworów 2011" pod red. J. Lubińskiego 

 http://genetyka.com/?page_id=109 
 
4. Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów G. Drewa, oprac. T. Ferenc ; 2011 
 
5. Wprowadzenie do onkologii i hematologii dziecięcej. Redakcja  Jerzy R. Kowalczyk, 2013 
 

 

15. Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora 

 

 

 

 

http://onkologia.mp.pl/informacje/103653,wybrane-nowotwory-dziedziczne
http://genetyka.com/?page_id=109

