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1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: 
Lekarsko-Stomatologiczny 

Program kształcenia   
kierunek lekarsko-dentystyczny studia jednolite magisterskie 

stacjonarne  i  niestacjonarne 
Rok akademicki 

2019/2020 

Nazwa modułu/ przedmiotu:                         REHABILITACJA 

Kod przedmiotu: 45054 

Jednostki prowadzące kształcenie: Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii  

II Wydziału Lekarskiego WUM 

ul. Żwirki i Wigury 81 

Tel. 22 57 20 920 

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl 

www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl 
Kierownik jednostki/jednostek: Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski 

Rok studiów   II  

Semestr studiów   4 

Typ modułu/przedmiotu  podstawowy  

Prowadzący  Mgr Magdalena Czajkowska 

Erasmus TAK/NIE  nie 

Osoba odpowiedzialna za sylabus Mgr  Magdalena Czajkowska 

Liczba punktów ECTS: 1 

Cel: 

Cele nauczania rehabilitacji w programach ośrodków kształcących w UE lekarzy stomatologów są całkowicie 

zbieżne z tymi, które stawia przed sobą zespół nauczający tego przedmiotu w ramach Zakładu Rehabilitacji 

Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zasadnicze cele nauczania rehabiliacji to zatem: 

- szczegółowe zapoznanie studentów z zasadami i prawami opisującymi wykorzystanie zasad nauka 

posługiwania się syntetycznie wiedzą uzyskaną podczas zajęć z fizykoterapii,  

- przygotowanie słuchaczy do zajęć klinicznych na dalszych latach studiów poprzez sukcesywne 

wprowadzanie pojęć klinicznych obejmujących różne aspekty funkcjonowania narządu ruchu w zdrowiu i 

chorobie.  

Wszystkie wymienione wyżej aspekty nauczania tej, bazowej dla zrozumienia zjawisk zachodzących w 

narządzie ruchu człowieka, dziedziny nauk anatomicznych są równie ważne. Wydaje się jednak, że 

najważniejszym i jak uczy doświadczenie najtrudniejszym do osiągnięcia celem jest satysfakcjonujące nauczenie 

studentów umiejętności syntetycznego myślenia i swobodnego poruszania się w prawach i zależnościach 

dotyczących fizykoterapii i kinezyterapii  

2. Wymagania wstępne  

Znajomość podstawowych pojęć i zasad z zakresu fizyki . 

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu fizykoterapii i metodyki zabiegowej. 

Podstawowa wiedza z zakresu fizjologii, patofizjologii,  anatomii. 
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3. Efekty kształcenia 

 

Symbol 

 

Opis  Odniesienie do efektu 

kierunkowego  

FU 10 
 

  

prowadzi leczenie ostrych i przewlekłych, 
zębopochodnych i niezębopochodnych procesów 
zapalnych tkanek miękkich jamy ustnej, przyzębia oraz 
kości szczęk  

 

.FU10 

FW17 

 

 

 

FW 16 

zna metody terapeutyczne ograniczania i znoszenia 
bólu oraz ograniczania lęku i stresu 
 
zna metody rehabilitacji narządu żucia 
 

FW17, FW16 

Formy prowadzonych zajęć  

Forma Liczba godzin Liczba grup Minimalna liczba osób w 

grupie 

Wykład 1 1 105 

              Ćwiczenia 14 10,5 10 

Tematy zajęć i treści kształcenia  

Wykłady: mgr Magdalena Czajkowska 

1. Podstawy rehabilitacji i jej zastosowanie w chorobach części twarzowej czaszki 

Seminaria/ ćwiczenia : mgr Magdalena Czajkowska 

1. Termoterapia z elementami fototerapii 

Przedstawienie zabiegów z zastosowaniem światła i ciepła w medycynie uzdrowiskowej jako zabiegów 

ogólnoustrojowych. 

2. Krioterapia miejscowa i ogólnoustrojowa 

Przestawienie i porównanie zasad działania i metodyki zabiegów z zastosowaniem zimna. 

3. Medycyna uzdrowiskowa i balneologia 

Omówienie zasad działania uzdrowisk w Polsce i Europie. 

4. Inhalacje. 

Przedstawienie zabiegów wykorzystywanych w leczeniu uzdrowiskowym 

5. Fala uderzeniowa i terapia skojarzona 

Przedstawienie najnowszych zabiegów z zakresu fizjoterapii. 

6. Laseroterapia wysokoenergetyczna HILT i MLS na przykładach 

Przedstawienie osiągnięć z zakresu laseroterapii biostymulacyjnej w leczeniu różnych schorzeń. 

7. Laseroterapia wysokoenergetyczna w chirurgii 

Przedstawienie zabiegów z zakresu laseroterapii wysokoenergetycznej dla potrzeb chirurgii plastycznej    

   

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia  

Ćwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, 

który prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia  

umieszczony jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis 

przebiegu ćwiczenia, uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski) 

W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form 

prowadzonych zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia 

 
Symbol 

 

Formy 

prowadzony

ch  

zajęć 

Treści kształcenia Sposoby 

weryfikacji efektu 

kształcenia 

Kryterium 

zaliczenia 

Programowy efekt 

kształcenia  

FW16,F

W17,FU

10 

W, Ćw. Zajęcia z Rehabilitacji 

zawierają zgodnie 

założeniami większości 

programów unijnych: 

Kartkówki, 

Sprawozdania, 

Kolokwium 

Zaliczone 

wszystkie 

kartkówki i 

prezentacja 

 

FW16,FW17,F

U10  
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materiał podający syntezę 

wiadomości stanowiących 

podstawę do ich 

szczegółowego rozwijania 

podczas ćwiczeń oraz 

elementy wiedzy ogólnej 

ułatwiającej zrozumienie 

zasad działania Fizjoterapii 

w Polsce i Europie, jak 

również  zapoznanie się z 

nowościami w dziedzinie  

fizykoterapii  zajęcia są 

realizowane poprzez cykl 

dwugodzinnych ćwiczeń 

odbywających się w II 

semestrze. Nabyta na nich 

wiedza jest sprawdzana 

podczas końcowego 

zaliczenia  teoretycznego i 

praktycznego 

 

multimedialna 

minimum 50 

pkt na 

kolokwium 

 

Ocena   Kryteria zaliczenia 

Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych  

Teoretyczne czytanie literatury 

 100% obecność na zajęciach lub  

odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku 

nauczania z przedmiotu Rehabilitacja według zaleceń 

prowadzącego stanowią o pozytywnym zaliczeniu  

Literatura  

Podstawowe: 

 Ponikowska I., Ferson D. Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa. Medipress, Warszawa   2009 

 Mika T., Kasprzak W. Fizykoterapia. Wyd. IV uzup., PZWL, Warszawa 2003 

 Straburzyńska –Lupa A., Straburzyński G. Fizjoterapia z elementami klinicznymi tom 1 i 2  PZWL, 

Warszawa  rok 2008  

Uzupełniające: 

 Gieremek K., Nowotny J.: „Biostymulacja laserowa jako nowa metoda terapii fizykalnej” Zeszyty 

Metodyczno – Naukowe AWF nr 3/1993, 

 Gieremek K.: „Kriostymulacja w fizykoterapii” Zeszyty Metodyczno – Naukowe AWF nr 3/1993. 

 Kinalski R.: „Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii”. Urban & Partner, Wrocław 2002. 

 Knoch H.G., Kneuth K.: „Leczenie ultradźwiękami“. Warszawa, PZWL 1984. 

 Kolster B. Ebelt-Paprotny G. „Poradnik fizjoterapeuty”. Ossolineum, Wrocław – Warszawa - Kraków, , 

2001 

 Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: „Magnetoterapia i laseroterapia”, Śląska Akademia Medyczna, 

Katowice, 1994. 

 Straburzyński J. „Księga przyrodolecznictwa”. PZWL, Warszawa, 1997. 

  

 

4. Możliwości dalszego kształcenia  kolacje z: kinezjologia, masaż, kinezyterapia, logopedia, trening 

interpersonalny 

 

 

5. Kalkulacja punktów ECTS  1 

 Liczba godzin  Liczba punktów ECTS 
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Wykład 1 0,2 

Seminarium 14 0.6 

Ćwiczenia  - - 

Forma aktywności Liczba godzin  Liczba punktów ECTS 

Samodzielna praca studenta: 

Przygotowanie studenta do seminarium 10 0,2 

Razem 25 1 

6. Inne informacje  

Koło naukowe: Sekcja Fizykoterapii Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii    

Opiekun koła : mgr Magdalena Czajkowska 

Regulamin Jednostki/ Pracowni itp.: umieszczony w widocznym miejscu w pracowni 

Dyżury/ konsultacje: zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Rehabilitacji 

Koło naukowe: SKN fizjoterapii 

Opiekun koła: d r nauk o zdrowiu Anna Słupik 

http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/ 

Dojazd na zajęcia: https://maps.google.pl/maps?hl=pl&tab=wl 

Regulamin: 

Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek: 

• zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu Rehabilitacja  

• zapoznania się z sylabusem z przedmiotu –Rehabilitacja 

• zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą, 

• zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego, 

• zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali seminaryjnej. 

 

Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku  

z czym, Student/-ka powinni: 

• podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń, 

• zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności  i wszelkich wątpliwości. 

 

Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do: 

 

• punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali seminaryjnej, 

• posiadania identyfikatora, 

• posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych  zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryjnych lub/i 

wskazanych na kolejnych zajęciach, 

• poszanowania sprzętu w sali wykładowej i Sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub 

zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia). 

 

Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych:  

w wykładach i ćwiczeniach: 

• nieobecność podczas wykładu Studenta/-ki powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony  

z osobą prowadzącą, 

• nieobecność na ćwiczeniach Studenta/-ki zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi ustnej lub 

pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia, 

• zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia 

kolejnych ćwiczeń, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy 

podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej. 

Student/-ka ma prawo do: 
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• nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie 

rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania  

w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień 

objętych w tematyce przedmiotu Trening Interpersonalny. 

 

Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek: 

• egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji 

społecznych wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Medycyna Fizykalna i Balneologia, 

• egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób 

przebywających podczas zajęć, 

• niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej, 

• przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym –Medycyna 

fizykalna i Balneologia, 

• wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych seminaryjnych, 

• respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Medycyna Fizykalna 

i Balneologia. 

 

Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Rehabilitacja ma  prawo do: 

 

• niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć w sali 

seminaryjnej. 

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego: 

• zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Rehabilitacja 

• odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Rehabilitacja - według 

zaleceń prowadzącego, 

• indeks i karta egzaminacyjna, 

• identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. 

Dodatkowo: 

Zaliczenie odbywa się na 2 ostatnich zajęciach seminaryjnych w semestrze letnim, według kolejności i tematyki  

zaproponowanej przez Studentów i prowadzącego zajęcia seminaryjne, które  ustalone są podczas pierwszych  

3 tygodni zajęć. Student/-ka wybiera 1 z zaproponowanych form i tematów zaliczenia. 

Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest: 

 

- aktywność Studenta/-ki podczas zajęć  seminaryjnych i analiza wskazanej literatury 

Dyżury/konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii  

ul. Trojdena 2c sala 1.1 

 

 


