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mgr Mirela Kozakiewicz
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Wymagania wstępne:
Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizjoterapii ogólnej.
Cele przedmiotu:
Celem zajęć jest umożliwienie studentom zgromadzenia i poszerzenia wiedzy na temat postaci, przyczyn i uwarunkowań zaburzonego zachowania jednostki. Pokazanie
różnych form rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Wykorzystanie podstaw teoretycznych do programowania usprawniania chorych z zaburzeniami
psychicznymi.
Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:
WIEDZA
W4

Definiuje i zna objawy wybranych chorób psychicznych
Zna mechanizmy aktywności fizycznej i jej terapeutycznego wpływu na zdrowie i zmniejszenie jej skutków z

W5

powodu spowolnienia ruchowo w chorobach psychicznych

K_W13, K_W18

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi dobierać różnego rodzaju czynniki fizykalne w terapii profilaktyce zdrowia oraz w terapii zaburzeń
psychicznych i psychosomatycznych.
Potrafi planować, projektować i realizować działania związane z profilaktyką, terapią i rehabilitacją osób z
dysfunkcjami i zaburzeniami narządu ruchu, obniżeniem sprawności i wydolności fizycznej wieku rozwojowego
i dorosłego.
Potrafi wykonać zbiegi terapeutyczne w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i podstaw terapii
manualnej.

U1
U2
U3

K_U12
K_U21
K _U11

KOMPETENCJE
Okazuje szacunek wobec pacjenta, dba o jego dobro oraz zrozumienie dla problemów
wynikających z niepełnosprawności czy przewlekłej choroby.

K1

K_K05

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Praca pisemna, ustna prezentacja pracy wraz z jej obroną.
Wykazał się wiedzą i prawidłowo odpowiedział na minimum 75-80% zakresu zadawanych pytań podczas obrony pracy.
Metody i formy realizacji przedmiotu:
- wykład kursowy (informacyjny) i wykład konwersatoryjny,
- ćwiczenia projektowo-praktyczne i ćwiczenia kliniczne

Treści kształcenia:
Treści wykładów:
•
•
•
•
•
•
•
•

Specyfika pracy z pacjentem psychiatrycznym - (komunikowanie się z pacjentem psychiatrycznym; odmienność i cele działań rehabilitacyjnych u pacjentów
psychiatrycznych; charakterystyka pracy na oddziale psychiatrycznym zamkniętym; cele i metody ergoterapii, terapii ruchem, terapii rozrywką).
Psychopatologia ogólna – (depresje i zaburzenia afektywne - zrozumieć cierpienie, rola i możliwości terapeuty; pacjent z myślami samobójczymi; pacjent z
zaburzeniami snu).
Schizofrenia i inne psychozy – powrót do społeczeństwa.
Choroba psychiczna w rodzinie. Trening umiejętności społecznych. Współpraca zespołu leczniczo rehabilitacyjnego.
Zaburzenia osobowości – trudny pacjent.
Uzależnienia. Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu. Niepełnosprawność intelektualna.
Otępienia i inne choroby osób w podeszłym – problem interdyscyplinarny.
Prawa pacjentów psychiatrycznych. Postępowanie wobec pacjenta agresywnego

Treści ćwiczeń:
•
•
•
•
•
•

Usprawnianie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
Trening relaksacyjny jako forma wyciszenia pacjenta pobudzonego.
Autorelaksacja.
Zajęcia zespołowe i indywidualne u osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zasady postępowania przy pacjencie chorym psychicznie.
Wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne przy schorzeniach psychicznych.

Forma zaliczenia: praca pisemna i jej obrona. Samodzielne przeprowadzenie
terapii z pacjentem.
Zaliczenie z oceną

Literatura:
podstawowa:
Bilikiewicz A. Psychiatria-repetytorium. Wydawnictwo PZWL, Warszawa,2003.
Bilikiewicz A. Psychiatria kliniczna. PZWL, 1998.
Carr A. Depresja i próby samobójcze młodzieży. Gdańsk 2004.
Ekdawi M.Y., Conning A.M.: Rehabilitacja psychiatryczna, PZWL, Warszawa, 1995.
Antoni Florkowski Fizjoterapia w Psychiatrii Wydawnictwo PZWL Warszawa 2012

uzupełniająca:
Cave S. Terapie zaburzeń psychicznych. GWP, 2005.
Jarema M. : Psychiatria w praktyce. Medical Education, 2011.
Stukan J. Toksyczna psychologia i psychiatria: depresja a samobójstwo. Prometeusz, 2010.
Wilczek-Różycka E,. Komunikowanie się z chorym psychicznie, Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2007.
Polly Godwin Emmons Liz McKendry Anderson Dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej Wydawnictwo K. E. LIBER Warszawa 2007
Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel Metoda Weroniki Sherborne w terapii . wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1992
Violet F. Maas Uczenie się przez zmysły. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1998.

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Aktywność
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Samodzielne opracowanie tematu , prezentacji , pokazu terapii
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za przedmiot

Obciążenie studenta
10 godz.
5 godz.
10 godz.
10 godz.
10 godz.
15 godz.
godz.60
2 ECTS

