
Modyfikacja Programu Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 
po zakończeniu okresu wstrzymania zajęć w WUM 
Data ćwiczeń Zakres tematyczny 
31.03.2020 - Dół pachowy. Jama pachowa i jej zawartość. Splot ramienny. Tętnica i 
żyła pachowa. Tętnica piersiowa wewnętrzna. Naczynia i nerwy 
międzyżebrowe. 
- Śródpiersie – podział i zawartość. Przepona. Nerw przeponowy. Grasica. 
Opłucna. Tchawica i oskrzela. Płuca. Mechanika i fizjologia oddychania. 
02.04.2020 - Osierdzie. Serce - budowa ogólna i szczegółowa. Unaczynienie i 
unerwienie serca. Naczynia wieńcowe. Aorta, pień płucny, żyła główna 
górna i dolna. 
07.04.2020 - Przełyk. Pnie błędne. Śródpiersie tylne. Żyły nieparzyste. Naczynia i 
węzły chłonne klp. Pień współczulny. Narządy klatki piersiowej w 
obrazach rtg, NMR i CT. 
09.04.2020 Okolice przedniej ściany brzucha. Mięśnie przedniej ściany brzucha: mm 
skośne, poprzeczny, prosty, czworoboczny lędźwi. Budowa pochewki 
mięśnia prostego. Miejsca zmniejszonej oporności. Kanał pachwinowy i 
udowy. Splot lędźwiowy. Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany 
brzucha. 
21.04.2020 - Rozwój układu pokarmowego i otrzewnej. Podział jamy otrzewnej. 
Podział przewodu pokarmowego i położenie poszczególnych narządów w 
jamie brzusznej. Pień trzewny. 
- Przełyk i żołądek - topografia, budowa, unaczynienie, unerwienie i 
czynność. Jelito cienkie – podział, położenie, budowa, czynność, 
unerwienie i unaczynienie. Tętnica krezkowa górna – zakres unaczynienia. 
23.04.2020 - Trzustka - położenie, budowa, unaczynienie, czynność. Śledziona – 
położenie, budowa, unaczynienie, czynność. Wątroba – położenie, 
budowa, unaczynienie, czynność. Żyła wrotna, krążenie wrotne, krążenie 
płodowe. 
- Pojęcie przestrzeni zaotrzewnowej i zawartość. Mięśnie tylnej ściany 
brzucha. Splot lędźwiowy Nerki i nadnercza. Aorta brzuszna, jej 
topografia, gałęzie. Żyła główna dolna – topografia, dopływy. Tętnica 
biodrowa wewnętrzna Część lędźwiowa i krzyżowa pnia współczulnego. 
Moczowód. Pęcherz moczowy. Cewka moczowa żeńska i męska – 
topografia, unaczynienie i unerwienie 
05.05.2020 - Narządy płciowe wewnętrzne żeńskie: jajnik, jajowód, macica. Narządy 
płciowe zewnętrzne – topografia, unaczynienie i unerwienie. Splot 
podbrzuszny górny i dolny. Dno miednicy. Krocze i okolica kroczowa. 
- Przepona miednicy i przepona moczowo-płciowa. 
Narządy płciowe męskie. Gruczoł krokowy. Jądro. Pęcherzyki nasienne. 
Powrózek nasienny. Prącie. Moszna. Topografia, unaczynienie i 
unerwienie. Narządy miednicy w obrazach rtg, NMR i CT. 
07.05.2020 POWTÓRZENIE MATERIAŁU i ZALICZENIE Z ZAKRESU ANATOMII 
KLATKI PIERSIOWEJ, JAMY BRZUSZNEJ I MIEDNICY 

Dalszy plan zajęć nie ulega modyfikacji.  

Wejściówki do ćwiczeń, które się nie odbyły zostaną automatycznie zaliczone. 

Tematyka wejściówek po 29 III uwzględni zmiany zakresu materiału ćwiczeniowego 

Materiały edukacyjne (wykłady i ćwiczenia) zostaną sukcesywnie umieszczone na platformie 

edukacyjnej WUM 


