
           

                        Cel nauczania przedmiotu Pediatria 

 

Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka. Odrębności morfologiczno-fizjologiczne poszczególnych 

narządów i układów w wieku rozwojowym. Zasady racjonalnego żywienia dzieci zdrowych i chorych. 

Immunoprofilaktyka czynna i bierna u dzieci i młodzieży. Choroby poszczególnych narządów i układów w 

wieku rozwojowym. Patofizjologia okresu noworodkowego. Wady wrodzone i choroby uwarunkowane 

genetycznie. Rozwój psychoruchowy i jego zaburzenia. Elementy pediatrii społecznej. Opieka nad 

dzieckiem szkolnym. Profilaktyka u dzieci. 

 

            Efekt kształcenia – umiejętności i kompetencje:  

Przeprowadzenie wywiadu pediatrycznego i badania przedmiotowego. Ocena rozwoju dziecka w kontekście 

norm żywieniowych adekwatnych do wieku. Umiejętność stawiania rozpoznań, proponowania badań 

dodatkowych oraz leczenia schorzeń wieku dziecięcego w oparciu o znajomość symptomatologii 

najczęstszych schorzeń dziecięcych. Kwalifikacja do  szczepień obowiązkowych i zalecanych, oraz ich 

realizacja w oparciu o obowiązujące  przepisy.  

 Kryteria zaliczenia przedmiotu: 

 

zaliczenie ustne i pisemne (samodzielne zebranie wywiadu, przeprowadzenie badania fizykalnego, ustalenie 

wstępnych odchyleń od stanu prawidłowego). 

 

                                                              Literatura:  
 Pediatria. Podręcznik do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu 

Specjalizacyjnego. (Wprowadzenie). Red. Dobrzańska Anna, Ryżko Józef, ELSEVIER, 2014. 

 Badanie przedmiotowe i podmiotowe w  pediatrii. Red. Obuchowicz Anna, PZWL, 2010. 

 Kompendium pediatrii praktycznej. Red. Adam Jankowski, Cornetis, 2010. 

 Propedeutyka pediatrii. Marian Krawczyński, PZWL, 2003.  

 

                                     Regulamin dydaktyczny 

1. Zajęcia dydaktyczne  z przedmiotu Pediatria (podstawy) realizowane przez III Katedrę i Klinikę 

Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego  rozpoczynają się o godz. 8.00  

kończą o godz. 10.15 i odbywają się na terenie WSS. im. J. Gromkowskiego w Oddziale 

Immunologii i Pediatrii. 

2. Student na zajęciach powinien być wyposażony w: fartuch, obuwie zamienne, słuchawki 

lekarskie. 

3. Student może mieć 1 nieobecność usprawiedliwioną na semestr. 

4. Semestr kończy się zaliczeniem  ustnym i pisemnym na podstawie obecności na zajęciach i 

wiadomości (samodzielne zbieranie wywiadu, przeprowadzenie badania fizykalnego, ustalenie 

wstępnych odchyleń od stanu prawidłowego). 

5. Przestrzeganie zasad bhp i p/poż. WSS. im. J. Gromkowskiego zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi. 

 

Konsultacje dla studentów:      środy   godz. 10.15-12.00 

 

         

 



 

Regulamin  bezpieczeństwa 

dla  studentów  odbywających ćwiczenia 

  w III Katedrze i Klinice  Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego UM we 

Wrocławiu 

1. Studenci na ćwiczenia powinni przychodzić punktualnie. 

2. W szatni należy pozostawić okrycie wierzchnie i wszystkie przedmioty osobiste w tym telefony 

komórkowe. 

3. Na ćwiczenia student obowiązany jest do założenia fartucha ochronnego, obuwia zamiennego oraz 

przyniesienia stetoskopu. 

4. Wejście na oddziały szpitalne, badanie pacjentów może odbywać się tylko z prowadzącym zajęcia 

adiunktem/asystentem lub na ich polecenie. 

5. Studenci zobowiązani są do: 

  zastosowania się do poleceń adiunktów i asystentów  prowadzących zajęcia, 

 przestrzegania czasu i terminu zajęć, 

 przestrzegania Praw Pacjenta,  

 przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, regulaminu III Katedry i Kliniki 

Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego UM i Oddziału Immunologii 

Klinicznej i Pediatrii, WSS. im. J. Gromkowskiego.   

 dbania o mienie Kliniki i Oddziału. 

6. W trakcie ćwiczeń zabronione jest spożywanie posiłków,  prowadzenie głośnych rozmów 

grupowych, używania telefonów komórkowych.  

Adiunkt  dydaktyczny                                                                       p.o   Kierownik 

III Katedry i Kliniki Pediatrii,                                                                            III Katedry i Kliniki Pediatrii, 

Immunologii i Reumatologii                                                                               Immunologii i Reumatologii 

 Wieku Rozwojowego  UM                                                                                  Wieku Rozwojowego  UM 

Lek. Gerard Pasternak                                                   dr n. med. Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska 

 

 


