
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA 

PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM  

ROK AKADEMICKI 2016/2017 

 

      1. NAZWA PRZEDMIOTU : 

          Krwiolecznictwo-aspekty praktyczne 

 

      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 znać rodzaje preparatów krwiopochodnych 

oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych preparatów, a także 

zasady ich dawkowania. Ponadto student powinien znać możliwe powikłania 

poprzetoczeniowe i zasady ich leczenia oraz powinien umieć postępować w przypadku 

wystąpienia ostrego powikłania poprzetoczeniowego.  

            

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 znać rodzaje preparatów 

krwiopochodnych oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania 

poszczególnych preparatów, a także zasady ich dawkowania. Ponadto 

student powinien znać możliwe powikłania poprzetoczeniowe i zasady 

ich leczenia oraz powinien umieć postępować w przypadku wystąpienia 

ostrego powikłania poprzetoczeniowego.  
 

 

 

 

 

 



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 
tym swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej 

 

kolokwium końcowe 

C.W29 

zna etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian 
postępowych 
 

C.W37 
zna podstawowe zasady farmakoterapii 
 

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.U30 asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich-  

przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych 
 

 

E.U24 interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń 

 

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

leczniczych. 

C.U18 - szacuje niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach 

wiekowych oraz w stanach niewydolności wątroby i nerek, a także zapobiega 

zatruciom lekami. 

 

PUNKTY ECTS 1 

 

TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU:  

Preparaty krwiopochodne – rodzaje.  

Przechowywanie preparatów krwi. 

Wskazania do stosowania poszczególnych składników krwi. 

Podstawy immunologii transfuzjologicznej – dobieranie preparatów. 

Zasady przetaczania krwi i jej składników. 

Przetaczanie preparatów krwiopochodnych – sytuacje szczególne. 

Ostry odczyn poprzetoczeniowy – objawy, zasady postępowania. 

Powikłania poprzetoczeniowe – część 1. 

Powikłania poprzetoczeniowe – część 2. 

Forma  

seminarium 

seminarium 

seminarium 

seminarium 

seminarium 

seminarium 

seminarium 

seminarium 



Regulacje prawne w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa. 

Rodzaje preparatów krwiopochodnych. 

Wskazania do przetaczania preparatów krwi – analiza przypadków. 

Dobieranie preparatów krwiopochodnych – sytuacje szczególne. 

Ostry odczyn poprzetoczeniowy – algorytm postępowania. 

Służba krwi w Polsce. 

seminarium 

seminarium 

ćwiczenia 

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.  Rodzaje preparatów krwiopochodnych.  
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

Ćwiczenie 2.  
Wskazania do przetaczania preparatów 

krwi – analiza przypadków. 
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

Ćwiczenie 3.  
Dobieranie preparatów krwiopochodnych 

– sytuacje szczególne.  
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

Ćwiczenie 4.  
Ostry odczyn poprzetoczeniowy – 

algorytm postępowania. 
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

Ćwiczenie 5.  Służba krwi w Polsce.  
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-Lewandowska 

 

Seminaria - Semestr zimowy lub letni 

Tematyka seminariów  
Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej zajęcia 

Seminarium 1.  Preparaty krwiopochodne – rodzaje.  
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 2.  Przechowywanie preparatów krwi.  
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 3.  
Wskazania do stosowania poszczególnych 

składników krwi.  

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 4.  
Podstawy immunologii transfuzjologicznej 

– dobieranie preparatów.  

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 5.  Zasady przetaczania krwi i jej składników. 
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 6.  
Przetaczanie preparatów krwiopochodnych 

– sytuacje szczególne.  

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 7.  Ostry odczyn poprzetoczeniowy – objawy, 
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-



zasady postępowania.  Lewandowska 

Seminarium 8.  Powikłania poprzetoczeniowe – część 1.  
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 9.  Powikłania poprzetoczeniowe – część 2. 
Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

Seminarium 10.  
Regulacje prawne w zakresie 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa.  

Prof. dr hab. D. 

Januszkiewicz-

Lewandowska 

 

 

12. Organizacja zajęć: 

Zajęcia fakultatywne odbywają się :  

1)  W dniach: 5 - 7.10.2016 r. w godzinach 15:00 – 18:45 (I termin) sala 119 ul. 

Szpitalna 27/33 

2)  W dniach: 8 -10.11.2016 r. w godzinach 15:00 – 18:45 (II termin) sala 120 ul. 

Szpitalna 27/33 

3)  W dniach: 25-27.01.2017 r. w godzinach 15:00 – 18:45 (III termin) sala 120 ul. 

Szpitalna 27/33 

4)  W dniach: 10 – 12.04.2017 r. w godzinach 15:00 – 18:45 (IV termin) sala 120 ul. 

Szpitalna 27/33 

     

REGULAMIN ZAJĘĆ: 

 

Zajęcia fakultatywne z zakresu praktycznych aspektów krwiolecznictwa przeznaczone dla 

studentów III i IV roku 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 krwiolecznictwa.  

 



  

 

PROGRAM NAUCZANIA 

 

Wymagania wstępne: znajomość wiedzy z zakresu fizjologii układu krwiotwórczego 

oraz podstaw immunologii klinicznej. 

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

oraz aktywny udział w zajęciach.  

Wymagania końcowe: znajomość wskazań oraz zasad przetaczania preparatów 

krwiopochodnych, możliwych działań niepożądanych i ich leczenia.  

 

 

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.Ustawa o publicznej służbie krwi. Dz.U. z 1997 nr 106 poz. 681. 

2.Teresa Niechwiadowicz - Czapka, Anna Klimczyk, „Leczenie krwią. Podręcznik dla 

studentów medycyny”, PZWL 2011.  

3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią 

w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 

całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do 

leczenia krwią i jej składnikami Dz.U.13.5 → z dnia 4 stycznia 2013 r. 

4. www.wim.mil.pl/images/stories/.../Wytyczne_internet_aktywny_spis_treci.pdf 

Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi 

w podmiotach leczniczych (wyd.II, Warszawa 2014) 
 

 

15. Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora 

 

 

 

 

 

http://www.wim.mil.pl/images/stories/.../Wytyczne_internet_aktywny_spis_treci.pdf



