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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. Ewa Bonarska

2. Magdalena Kotala

3. Bogumiła Fałkowska

4. Katarzyna Blicharska

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. Anna Żegleń-Chlebus

2. Aneta Jagodzińska

3.Krystyna Kuriata-Kempska

4.Małgorzata Miksiewicz

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.Elżbieta Pless

2. Dorota Polańska

3. Halina Stachurska

4. Elżbieta Machocka

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. Ewa Gajewska

2. Joanna Chwastyk

3. Aldona Skrzypiec

4. Karolina Lisowska

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. Barbara Bednarz

2. Alicja Gruszka

3. Emilia Graczyk

4. Agata Mazan

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.Mariola Szafrańska

2. Alicja Ostafińska

3. Angelina Barteczka

4. Kamila Białkowska

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.Kamila Czech

2. Dominika Kamola

3. Kryspina Kanadys

4. Alicja Sznajder

GRUPA SEMINARYJNA II

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

„Mózgowe porażenie dziecięce”. „Fakomatozy”.

1.Natalia Habera

2. Weronika Grzędziachowska

3. Alicja Szpilska

4. Gabriela Kardas



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.Emilia Sipińska

2. Bernadeta Woś

3.Anna Gronek

4. Roksana Karpik

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.Dorota Hałaś

2. Ewlina Kozera

3. Milena Ważniak

4. Łucja Starmach

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.Anna Marchlewicz

2. Zuzanna Rucińska

3. Ewa Obst

4. Izabela Samociuk

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.Izabela Ratajska

2. Ewa Jędrzejewska

3.Magdalena Wiśniewska

4. Ewelina Sudoł

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.Jagoda Sulima

2.Patryk Majewski

3. Joanna Pieniążek

4. Kinga Szpakowska-Daniluk

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. Joanna Kurzyńska

2. Anna Kupczak

3. Marta Mańska

4. Urszula Sienkiewicz



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

Temat: Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego.

ü Rozszczepy kręgosłupa

ü Rozszczepy czaszkowo-mózgowe

ü Szczelinowatość rdzenia

ü Wrodzona zatoka skórna kręgosłupa

ü Wrodzona zatoka skórna czaszki

ü Wrodzone przetoki i torbiele czaszki

ü Zespół Arnolda-Chiariego

ü Zespół Dandy’ego-Walkera

ü Płaskopodstawie

ü Wgniecenie podstawy czaszki

ü Zespół Klippla-Feila

ü Niedorozwój ciała modzelowatego

ü Wady przegrody przezroczystej

ü Zroślaki czaszkowe

ü Ścieśnienie czaszki

ü Wodogłowie

ü Krwiaki i wodniaki podtwardówkowe niemowląt.

„Zespoły pozapiramidowe u dzieci”.

1.Joanna Krawcewicz

2. Joanna Poprawska

3. Urszula Motowidło

4.Beata Kędzior

5. Ewa Pudłowska


