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Nazwa zajęć (przedmiotu): FIZJOTERAPIA W OPIECE PALIATYWNEJ
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Semestr
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niestacjonarne

Punkty
ECTS
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20

2

*Typ zajęć
(przedmiotu)

Język
wykładowy
polski

dr Marian Karafa

Wymagania formalne: Student posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka. Posiada wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych podstaw
nauk o zdrowiu. Zna podstawowe metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla swojego
kierunku.
Cele zajęć (przedmiotu):
Główne problemy w opiece paliatywnej. Ból w chorobie nowotworowej. Podział bólu, patofizjologia i diagnostyka bólu. Skale oceny bólu, mapa bólu, różne zespoły
bólowe, aspekty psychospołeczne bólu. Standardy leczenia bólu – drabina analgetyczna wg WHO, podstawowe leki przeciwbólowe, drogi i zasady podawania leków, rola
opioidów w opiece paliatywnej. Metody inwazyjne leczenia bólu przewlekłego. Pielęgnacja w opiece paliatywnej. Wykorzystanie zabiegów fizjoterapeutycznych u
pacjentów terminalnych. Sposoby komunikowania się z chorym i jego rodziną.

Opis efektów kształcenia dla zajęć (przedmiotu) oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku
WIEDZA

Kod
kierunkowego/ych
efektu/ów
kształcenia

Kod
obszarowego/ych
efektu/ów
kształcenia

W1

Zna objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy procesów patologicznych zachodzących w tkankach i układach
organizmu człowieka.

K_W04

W2

Zna w stopniu zaawansowanym i rozumie mechanizmy działania oraz możliwe skutki uboczne zabiegów z zakresu
fizjoterapii.

K_W13

W3

Wykazuje znajomość i rozumie, w zakresie właściwym dla programu kształcenia, działanie specjalistycznego sprzętu
oraz aparatury stosowanej dla potrzeb fizjoterapii, zarówno dla celów diagnostycznych, jak i leczniczych.

K_W15

U1

Posiada zaawansowane umiejętności manualne pozwalające na wykonanie technik fizjoterapeutycznych. Wykazuje
się umiejętnościami wykonania technik z zakresu metod specjalnych.

K_U06

U2

Potrafi identyfikować problemy zdrowotne, podjąć odpowiednie działania diagnostyczne oraz dokonać oceny stanu
funkcjonalnego pacjenta, niezbędnej do programowania i monitorowania procesu fizjoterapii.

K_U07

U3

Wykazuje się umiejętnościami właściwego doboru wyrobów medycznych w zależności od zidentyfikowanego
problemu, przygotowuje i edukuje pacjenta jak z niego korzystać.

K_U13

Jest świadomy konieczności posiadania wiedzy z wielu dyscyplin naukowych, pluralizmu teoretycznometodologicznego w nauce, wartości krytycznej oceny doniesień naukowych.
Jest gotowy do rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty;
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych
rozwiązań, postępując zgodnie z zasadami etyki.

K_K01

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE
K1
K2

K_K06

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:
Ocena efektów w zakresie wiedzy –test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową. Zaliczenie praktyczne - sprawdzian umiejętności planowania terapii i
wykonania procedur fizjoterapeutycznych w onkologii i medycynie paliatywnej.
Kryteria uzyskania zaliczenia: 100% obecności oraz wykazanie się wiedzą i umiejętnościami na poziomie 75% treści programowych nauczanych na zajęciach
praktycznych. Ocena końcowa jest sumą zaliczenia teoretycznego i praktycznego.
Aby uzyskać zaliczenie zajęć ( przedmiotu ) na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.
Wymagania zaliczenia przedmiotu dla studentów ze statusem Indywidualnej Organizacji Studiów (w tym 50 % wymaganej obecności na zajęciach):

Metody i formy realizacji zajęć ( przedmiotu):

Ćwiczenia: demonstrowanie, instruowanie, metody twórczego rozwiązywania problemu

Treści kształcenia:
Wykłady:
Ćwiczenia:
Pielęgnacja pacjentów przewlekle chorych i umierających. Trudno gojące się rany – sposoby postępowania. Kompleksowe postępowanie w obrzęku limfatycznym.
Wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne. Owrzodzenia nowotworowe – postępowanie pielęgnacyjne i lecznicze.
Forma zaliczenia:
Literatura:
Podstawowa:
1. Ciałkowska-Rysz A., De Walden-Gałuszko K. Medycyna paliatywna.
Warszawa 2015, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
2. Buczkowski K., Krajnik M. Opieka paliatywna. Warszawa 2009,
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
3. Pyszora A., Graczyk M. Rehabilitacja w opiece paliatywnej. Pol. Med.
Paliat. 2006; 2: 82–86.
Uzupełniająca:
1. Pyszora A., Kujawa J. Elektroterapia bólu. Pol. Med. Paliat. 2003; 3: 167–173.
2. Twycross R., Wilcock A. Pain relief. W: Twycross R., Wilcock A. (red.). Symptom management in advanced cancer. Wyd. 3. Radcliffe Medical Press, Oxon 2001: 17–
68.
3. Ripamonti C., Fulfaro F. Malignant bone pain: pathophysiology and treatments. Curr. Rev. Pain 2000; 4: 187–196.
Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):
Obciążenie studenta

Aktywność
Udział w ćwiczeniach
Przygotowanie się do ćwiczeń
Konsultacje
Całkowite obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za zajęcia (przedmiot)
*Typ zajęć (przedmiotu): obligatoryjny / do wyboru

stacjonarne

niestacjonarne

30 godz.
15 godz.
5 godz.

20 godz.
20 godz.
10 godz.
godz. 50
2 ECTS

