
REGULAMIN ZAJĘĆ Z „NEUROLOGII” DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW

STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK – RATOWNICTWO

MEDYCZNE, NA ROK AKADEMICKI 2014-2015.

Zajęcia dydaktyczne mają formę:

ü wykładów – 20 h dydaktycznych (semestr zimowy i letni)

ü ćwiczenia – 40 h dydaktycznych (semestr zimowy i letni)

ü samokształcenie – 15 h dydaktycznych.

Zaliczenie cyklu dydaktycznego odbywa się w formie egzaminu pisemnego.

Ćwiczenia  odbywają się w Katedrze i Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala

Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu.

1. Wykłady:

ü są prowadzone w języku polskim,

ü są obowiązkowe,

ü obejmują tematyczne zagadnienia z „Neurologii” określone w sylabusie w roku

akademickim 2014-2015.

2. Ćwiczenia:

ü odbywają się w Oddziale Klinicznym/Klinice w godzinach od 8:00 – 11:00; 11:00 – 14:00

ü przebiegają zgodnie z programem ćwiczeń,

ü mają formę zajęć w grupach 6 osobowych,

ü obejmują:

· Etapy badania neurologicznego.

· Badania diagnostyczne w neurologii. Przygotowanie chorego do badań.

· Schorzenia naczyniowe mózgu (udary krwotoczne i niedokrwienne).

· Procesy rozrostowe mózgu.

· Choroba Parkinsona i Alzheimera.

· Stwardnienie rozsiane.

· Urazy czaszkowo – mózgowe.

· Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

· Choroba przeciążeniowa i zwyrodnieniowa kręgosłupa.



ü obejmują weryfikację wiedzy z bieżącego zakresu ćwiczeń w formie pisemnej,

ü nieobecności na ćwiczeniach można odrobić z inną grupą, zgodnie z tematyką zajęć, za

zgodą osoby prowadzącej, jeśli nie zakłóci to przebiegu zajęć, szczególnie w zakresie

liczebności grup studenckich.

Zaliczenie ćwiczeń:

ü odbywa się po zakończeniu zajęć z „Neurologii” w semestrze zimowym i letnim,

ü test obejmuje minimum 10 pytań jednokrotnego wyboru i uzupełnienia,

ü odpowiedzi prawidłowe punktowane są 1 punktem, nieprawidłowe 0 punktów. Zaliczenie

testu jest uzyskiwane min. 60,1% prawidłowych odpowiedzi.

ü obecność na wszystkich ćwiczeniach,

ü w przypadku więcej niż 1 nieobecności student odrabia opuszczone dni zajęć z inną grupą

i może zdawać kolokwium końcowe dopiero po odrobieniu nieobecności w ciągu dwóch

tygodni,

ü trzy spóźnienia traktowane są jak jedna nieobecność na ćwiczeniach.

Kolokwium końcowe:

ü kolokwium końcowe student może zdawać co najwyżej 2 razy;

ü kolokwium końcowe musi być zdane nie później niż przed rozpoczęciem zimowej i letniej

sesji egzaminacyjnej;

ü student zobowiązany jest do zaliczenia kolokwium poprawkowego w terminie 2 tygodni.

Nie wywiązanie się z ustalonego terminu (wyjątek – niedyspozycyjność wynikająca z

choroby, zwolnienie lekarskie) skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.

ü student, który nie zdał kolokwium końcowego (semestr letni) nie będzie dopuszczony do

zdawania egzaminu z „Neurologii”.

Egzamin:

ü egzamin odbywa się po zakończeniu cyklu dydaktycznego i stanowi formę zaliczenia

tematów wykładów i ćwiczeń;

ü egzamin ma formę teoretyczną;

ü egzamin testowy odbywa się w formie pisemnej, w języku polskim;

ü egzamin testowy jest oparty na tajnej puli pytań przygotowywanych przez kadrę

dydaktyczną Zakładu Chorób Układu Nerwowego;

ü wyniki egzaminu testowego są oceniane procentowo;



ü egzamin poprawkowy odbywa się w formie egzaminu testowego w pierwszym terminie.

ü w przypadku ponownego niezaliczenia odbywa się egzamin pisemny;

ü egzamin w terminie „zerowym” jest traktowany jako egzamin zdawany w pierwszym

terminie. W przypadku negatywnego jego wyniku student zdaje ponownie egzamin w

sesji poprawkowej.

ü egzamin w terminie „zerowym” można zdawać dopiero po zakończeniu cyklu ćwiczeń.

Strój i wyposażenie do ćwiczeń:

ü aby uczestniczyć w ćwiczeniach student musi mieć identyfikator umieszczony u góry po

lewej stronie mundurka/fartucha;

ü student powinien posiadać aktualną książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, zegarek,

długopisy (czerwony, niebieski);

ü mundurek obowiązujący na ćwiczeniach (czysty, wyprasowany, wykrochmalony), obuwie

spełniające wymogi BHP.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

ü Opisuje zaburzenia prowadzące do powstania stanu zagrożenia życia i zdrowia , ich

przyczyny, mechanizmy rozwoju i objawy.

ü Określa metody oceny stanu pacjenta.

ü Wyjaśnia terminologię i posiada podstawową wiedzę  zakresu nauk medycznych

(neurologii, neurochirurgii) w zakresie właściwym dla kierunku ratownictwo medyczne.

Umiejętności:

ü  Komunikuje się z pacjentem, jego rodziną lub opiekunem, świadkami zdarzenia oraz ze

współpracownikami i przedstawicielami innych zawodów i służb.

ü Przeprowadza wywiad z pacjentem, jego rodziną lub opiekunem, świadkami zdarzenia

oraz interpretuje uzyskane wyniki.

ü Ocenia stan (neurologiczny) pacjenta.

ü Posiada umiejętności przygotowania, obliczania dawek leków i podawania ich różnymi

drogami w zależności od wskazań.

ü Korzysta z medycznej literatury fachowej i internetowych medycznych baz danych oraz

potrafi interpretować zawarte w nich dane liczbowe.

Postaw:

ü Przestrzega zasad etyki zawodowej i praw pacjenta.



ü Troszczy się o dobro pacjenta, okazuje szacunek wobec jego osoby i otoczenia oraz

potrzeb i wykazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych.
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3. Fuller G.: Badanie neurologiczne – to proste! PZWL, Warszawa 1993.
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1. Berny W., Jarmundowicz W., Rutkowski R.: Neurotraumatologia. Akademia Medyczna

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2009.
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