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STUDENCI, II ROKU, STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH,

KIERUNEK – PIELĘGNIARSTWO, ROK  AKADEMICKI 2014-2015,

SEMESTR ZIMOWY.

Na zajęcia seminaryjne z przedmiotu „Treści z neurologii dziecięcej” proszę

przygotować materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej w programie Microsoft Office

Powerpoint.

Treści  powinny zawierać następujące elementy: przyczyny, objawy, diagnostyka,

metody leczenia, pielęgnacja, rehabilitacja, wskazówki dla rodziców odnośnie opieki i

pielęgnacji, pozycje literaturowe.

Tytuły slajdów czcionka Times New Roman – 40, treści związane z tematyką – Times

New Roman – 32. Rysunki, zdjęcia, wykres (jeśli pojawią się w pracy) należy podpisać Times

New Roman – czcionka 16.

Na pierwszym slajdzie prezentacji multimedialnej proszę umieścić nazwiska i imiona

osób, które pracowały nad wersją elektroniczną pracy.

Na zajęcia seminaryjne proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi planowania

opieki według międzynarodowego standardu ICNP.

GRUPA SEMIANRYJNA I

TEMAT: „Zespół Retta, Zespół Piere-Robin, Zespół Trechera-Collinsa”.

„Mózgowe porażenie dziecięce”. „Fakomatozy”.

1. Stawiarska Pamela

2. Sydor-Misiak Joanna

3. Szymanek Karolina

4. Witek Izabella

TEMAT: „Opieka pielęgniarska nas dzieckiem z zapaleniem nerwu wzrokowego,

stwardnieniem rozległym (rozlane) – choroba Schildera, stwardnieniem koncentrycznym

Balό”.

„Zespół Downa”. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstałe w okresie ciążowo-

okołoporodowym i noworodkowym.

• Embriopatie i fetopatie wirusowe



• Fetopatie bakteryjne i grzybicze

• Fetopatie wywołane przez pierwotniaki

• Embriopatie i fetopatie związane z działaniem czynników toksycznych

• Choroby ciężarnej zaburzające rozwój płodu.

1. Zając Kamila

2. Eperlein-Szewczuk Agata

3. Sadłowska Gabriela

4. Świrk Łucja

TEMAT: „Opieka nad dzieckiem z miopatią”.

„Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków”

ü Zespoły otępienne

ü Miopatie

ü Neuropatia nerwu wzrokowego

ü Polineuropatie

ü Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej

ü Krwotok mózgowy

„Zaburzenia rozwojowe o.u.n. i choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i

liczby chromosomów”.

1. Wasila Ewa

2. Wiatrak Iga

3. Wysocka Agata

4. Alberska Lidia

TEMAT: „Opieka nad dzieckiem z zespołem parkinsonowskim”.

ü Choroba Wilsona

ü Choroba Huntingtona (pląsawicka Huntingtona)

ü Parkinsonizm dziecięco-młodzieńczy (choroba Hunta).

„ADHD – rozpoznanie, diagnostyka, leczenie. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z

ADHD”.

„Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków”.

ü Drgawki

ü Mielinoliza środkowa mostu

ü Działania niepożądane leków p/padaczkowych

ü Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Parkinsona

ü Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Alzheimera.



1. Chłanda Joanna

2. Kołodziej Anna

3. Kowal Ewa (nr albumu 4104)

4. Łoś Dorota

TEMAT: „Zaburzenia neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych narządów

wewnętrznych”.

ü Napady padaczkowe

ü Objawy pozapiramidowe

ü Mioklonie.

ü Ataksja

ü Zespół otępienny

ü Choroba neuronu ruchowego.

„Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem mózgu oraz zapaleniem opon mózgowo-

rdzeniowych”.

ü Odra

ü Ospa wietrzna i półpasiec

ü Zapalenie przyusznic – świnka

ü Różyczka

ü Toskoplazmoza

ü Cytomegalia

ü Zakażenie wirusem opryszczki (HSV)

ü Wysypka nagła – gorączka trzydniowa

ü Rotawirusowe zapalenie mózgu

ü Zakażenie wirusem polio

ü Kleszczowe zapalenie mózgu

ü Zakażeniem krętkiem Borrelia burgdorferi.

1. Przywara Agata

2. Fąfara Renata

3. Górska Roma

4. Pieńkowska Katarzyna

TEMAT:  „Udary mózgowe u dzieci”.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z dystrofią mięśniową.

ü Dystrofia postępująca typu Duchenne’a

ü Dystrofia mięśniowa Beckera



ü Dystrofia mięśniowa Emery’ego-Dreifussa

ü Dystrofia obręczowo-kończynowa

ü Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna.

„Problemy psychologiczne dzieci z chorobami układu nerwowego oraz ich rodzin”

(Zaburzenia w funkcjonowaniu związane z uszkodzeniami o.u.n. Rozwój psychiczny dzieci z

chorobami układu nerwowego, Problemy rodzin dzieci z chorobami układu nerwowego).

1. Płocka Agnieszka

2. Sys Lidia

3. Tomaszewska Małgorzata

 4. Burzec Alicja

TEMAT: „Encephalopatie u dzieci. Pielęgnowanie dziecka z encephelopatią mózgową”.

„Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków”

ü Złośliwy zespół poneuroleptyczny

ü Zespół serotoninowy

ü Bóle głowy

ü Bezsenność

ü Zaburzenia świadomości

ü Zaburzenia ruchowe.

„Autyzm”.

1. Długosz Urszula

2. Kowal Ewa (nr albumu 1160650)

3. Tracz Agnieszka

4. Trzcińska-Grzymajło Lidia

5. Fidura Renata

GRUPA SEMINARYJNA II

TEMAT: „Zespół Retta, Zespół Piere-Robin, Zespół Trechera-Collinsa”.

„Mózgowe porażenie dziecięce”. „Fakomatozy”.

1.Chudy Katarzyna

2. Witkowicz Magdalena

3. Gaweł Ewelina

4. Jankowska Anna



TEMAT: „Opieka pielęgniarska nas dzieckiem z zapaleniem nerwu wzrokowego,

stwardnieniem rozległym (rozlane) – choroba Schildera, stwardnieniem koncentrycznym

Balό”.

„Zespół Downa”. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego powstałe w okresie ciążowo-

okołoporodowym i noworodkowym.

• Embriopatie i fetopatie wirusowe

• Fetopatie bakteryjne i grzybicze

• Fetopatie wywołane przez pierwotniaki

• Embriopatie i fetopatie związane z działaniem czynników toksycznych

• Choroby ciężarnej zaburzające rozwój płodu.

1. Tracz Alicja

2. Użdalewicz Zofia

3. Krawczyk Karolina

4. Majkut Milena

TEMAT: „Opieka nad dzieckiem z miopatią”.

„Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków”

ü Zespoły otępienne

ü Miopatie

ü Neuropatia nerwu wzrokowego

ü Polineuropatie

ü Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej

ü Krwotok mózgowy

„Zaburzenia rozwojowe o.u.n. i choroby uwarunkowane nieprawidłowościami budowy i

liczby chromosomów”.

1. Rybakiewicz Alicja

2. Uchańska Anna

3. Wiercioch Agnieszka

 4. Brzezińska Martyna

TEMAT: „Opieka nad dzieckiem z zespołem parkinsonowskim”.

ü Choroba Wilsona

ü Choroba Huntingtona (pląsawicka Huntingtona)

ü Parkinsonizm dziecięco-młodzieńczy (choroba Hunta).

„ADHD – rozpoznanie, diagnostyka, leczenie. Zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z

ADHD”.



„Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków”

ü Drgawki

ü Mielinoliza środkowa mostu

ü Działania niepożądane leków p/padaczkowych

ü Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Parkinsona

ü Działania niepożądane leków stosowanych w chorobie Alzheimera.

1. Duczak Agnieszka

2. Kansik Monika

3.Kotyrba Justyna

4. Kunik Anna

TEMAT: „Zaburzenia neurologiczne w chorobach ogólnoustrojowych narządów

wewnętrznych”.

ü Napady padaczkowe

ü Objawy pozapiramidowe

ü Mioklonie.

ü Ataksja

ü Zespół otępienny

ü Choroba neuronu ruchowego.

„Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z zapaleniem mózgu  oraz zapaleniem opon mózgowo-

rdzeniowych.

ü Odra

ü Ospa wietrzna i półpasiec

ü Zapalenie przyusznic – świnka

ü Różyczka

ü Toskoplazmoza

ü Cytomegalia

ü Zakażenie wirusem opryszczki (HSV)

ü Wysypka nagła – gorączka trzydniowa

ü Rotawirusowe zapalenie mózgu

ü Zakażenie wirusem polio

ü Kleszczowe zapalenie mózgu

ü Zakażeniem krętkiem Borrelia burgdorferi.

1.Linkowska Anna



2. Gatkowska Weronika

3. Gąsiorek Katarzyna

4. Socik Agnieszka

TEMAT: „Udary mózgowe u dzieci”.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z dystrofią mięśniową.

ü Dystrofia postępująca typu Duchenne’a

ü Dystrofia mięśniowa Beckera

ü Dystrofia mięśniowa Emery’ego-Dreifussa

ü Dystrofia obręczowo-kończynowa

ü Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramienna.

„Problemy psychologiczne dzieci z chorobami układu nerwowego oraz ich rodzin”

(Zaburzenia w funkcjonowaniu związane z uszkodzeniami o.u.n. Rozwój psychiczny dzieci z

chorobami układu nerwowego, Problemy rodzin dzieci z chorobami układu nerwowego).

1.Studnik Aleksandra

2. Świątek Justyna

3. Górecka Małgorzata

4. Grzeszczyk Anna

TEMAT: „Encephalopatie u dzieci. Pielęgnowanie dziecka z encephalopią mózgową”.

„Neurologiczne objawy niepożądanego działania leków”

ü Złośliwy zespół poneuroleptyczny

ü Zespół serotoninowy

ü Bóle głowy

ü Bezsenność

ü Zaburzenia świadomości

ü Zaburzenia ruchowe.

„Autyzm”.

1. Jamrozik Barbara

2. Kozieł Paulina

3. Krupa Agnieszka

4. Obała Izabela



TEMAT: Urazy ośrodkowego układu nerwowego (urazy głowy i kręgosłupa) u dzieci.

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z padaczką (napady padaczkowe u noworodków, stany

padaczkowe, zaburzenia psychiczne w padaczce dziecięcej).

1.Barbara Skuriat

2. Ewelina Ruczaj

3.Barbara Topczewska

4. Małgorzata Kobuszyńska


