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SYLABUS 

Nazwa 
modułu/przedmiotu : 

Najważniejsze praktyczne problemy z ortopedii dziecięcej stanowiące trudności 
diagnostyczne dla lekarzy pierwszego kontaktu. 

Wydział: II WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM ANGLOJĘZYCZNYM Klinika Ortopedii i Rehabilitacji 
Dziecięcej UM Lublinie 

Specjalności: Kurs kierowany głównie do lekarzy rodzinnych i pediatrów (bez względu na płeć, 
dostępny dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością) 

Język wykładowy: polski x      obcy  

Forma realizacji Godziny    

Wykład (W) 12   

Seminarium (S) 0   

Ćwiczenia (C) 4   

E-wykłady (eW)    

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

Cele kształcenia: 

1. Zapoznanie z głównymi założeniami i możliwościami terapeutycznymi w ortopedii dziecięcej  dla potrzeb 
pediatrów 

2. Zapoznanie z zasadami badania narządu ruchu dla potrzeb pediatrów 
3. Świadomość znaczenia i potrzeby wczesnego działania ortopedycznego, profilaktycznego  

i leczniczego celem uniknięcia najczęściej występujących zaburzeń narządu ruchu dorosłych jak coxartroza, 
gonatroza, zmiany  przeciążeniowe kręgosłupa. 

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji założonych efektów 
kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 

Numer 
efektu 

kształcenia 

Uczestnik kursu, który zaliczył kurs (przedmiot) 
wie/umie/potrafi: 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów 

kształcenia: 

Forma zajęć 
dydaktycznych 

* wpisz symbol 

W01 
Posiada wiedzę z ortopedii dziecięcej, nt. zaburzeń narządu 
ruchu wrodzonych nabytych, mających wpływ na deformację 
układu kostno-stawowego u dorosłych. 

Obserwacja 
aktywności W 

W02 Posiada wiedzę nt. wczesnej diagnostyki istotnych chorób, 
wad i urazów narządu ruchu u dzieci 

Obserwacja 
aktywności W 
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W03 
Umie omówić rozwojowe zwichnięcie stawów biodrowych 
i dysplazji u niemowląt oraz dzieci starszych oraz porównać 
z teratologicznym i patologicznym zwichnięciem stawów 

Obserwacja 
aktywności W 

W04 
Umie omówić zasady leczenia wrodzonych deformacji stóp, 
zwłaszcza stóp końsko-szpotawych oraz płasko-koślawych. Zna 
sposoby leczenia w zależności od wieku i natury schorzenia. 

Obserwacja 
aktywności W 

W05 Umie omówić spectrum  zniekształcenia osi kończyn dolnych, 
koślawości, szpotawości ante- i retrofleksji 

Obserwacja 
aktywności W 

W06 
Posiada wiedzę z zakresu głównych założeń celu i możliwości 
terapeutycznych w ortopedii i traumatologii u dzieci i 
dorosłych. 

Obserwacja 
aktywności W 

W07 Umie przedstawić zasady profilaktyki, leczenia i rehabilitacji 
w zależności od urazu oraz stanu klinicznego i funkcjonalnego 

Obserwacja 
aktywności W 

U01 
Jest w stanie samodzielnie zbadać stawy biodrowe niemowląt 
i dzieci starszych w celu postawienia rozpoznania dysplazji lub 
innych chorób i wad stawu 

Obserwacja 
aktywności W, Ć 

U02 Ocenia samodzielnie wyniki badań dodatkowych, obrazowych 
(USG,CT,MRI) 

Obserwacja 
aktywności W, Ć 

U03 Rozpoznaje przyczyny utykania u dzieci Obserwacja 
aktywności W, Ć 

U04 
Ocenia samodzielnie stopień ciężkości deformacji koślawej lub 
szpotawej kończyn dolnych i dopasowuje do potrzeb i metod 
leczenia 

Obserwacja 
aktywności W, Ć 

U05 
Potrafi zaplanować program rehabilitacji przygotowujący 
pacjentów po amputacjach do zaprotezowania, po 
endoprotezoplastyce do pionizacji i chodu itp. 

Obserwacja 
aktywności W, Ć 

U06 Potrafi ocenić narząd ruchu u niemowląt, dzieci i młodzieży i 
zaproponować  właściwe postępowanie terapeutyczne 

Obserwacja 
aktywności W, Ć 

U07 

Umie przedstawić i zinterpretować zasady rehabilitacji w 
zależności od metody leczenia zachowawczego lub 
operacyjnego po urazach kończyn górnych, kończyn dolnych, 
miednicy i kręgosłupa u dzieci i dorosłych 

Obserwacja 
aktywności W, Ć 

U08 
Umie wcześnie rozpoznawać i diagnozować wady, urazy 
narządu ruchu, unikając błędów wpływających na jakość 
leczenia 

Obserwacja 
aktywności W, Ć 

K01 Potrafi nawiązać kontakt z chorym, właściwie postawić 
diagnozę oraz zaproponować odpowiednie leczenie 

Obserwacja 
aktywności W, Ć 
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* W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne; PZ- praktyka 
zawodowa;  

Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, 
umiejętności czy kształtowanie postaw np.:  

 
 

 

Wiedza  + +  
Umiejętności + + + 
Postawy +  

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć /zgodną z założonymi efektami kształcenia) 

Zakres: 

Rozpoznanie chorób, wad i urazów narządu ruchu występujących najczęściej oraz powodujących przyczynę 
zgłaszania się rodziców do poradni Lekarza Pierwszego Kontaktu. 

Temat zajęć: 

1. Anatomia, fizjologia narządu ruchu, odrębności u dzieci,  badania obrazowe narządu ruchu, postęp w 
diagnostyce, wartość badań rtg, usg, MRI, CT i scyntygrafii, zaburzenia chodu dziecka  

2. Wady i choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego (choroba Perthesa, młodzieńcze złuszczenie głowy 
kości udowej, biodro szpotawe, rozwojowa dysplazja i zwichniecie stawu) jako przyczyny coxartrozy u 
dorosłych. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie. 

3. Wady postawy u dzieci, różnicowanie ze skoliozą. Proste testy i badanie ortopedyczne. Zmienność osi  
kończyn dolnych dzieci, rozpoznawanie zagrożeń, małoinwazyjne sposoby leczenia. Następstwa zaburzeń 
osi kończyn dolnych u dzieci, młodzieży i dorosłych – ćwiczenia. 

4. Jak postęp w ortopedii dziecięcej zmienił „profil”  leczonych dzieci w Klinice w ostatnich latach; metoda 
Ponsetiego leczenia stóp końsko-szpotawych, profilaktyka DDH, kręcz szyi, choroba Blount’a., mpdz – 
stosowanie toksyny botulinowej.  

5. Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego. Rola wczesnej diagnostyki, postępy w rozpoznawaniu wady, 
sonografia, sposoby pielęgnacji prawidłowe i nieprawidłowe, fantomy niemowląt ze zwichniętymi 
stawami. 

6. Stopy płasko-koślawe, małoinwazyjne leczenie implantami , wskazania do operacji, znaczenie normalizacji 
stóp w rozwoju ruchowym młodzieży. Inne wady stóp - stopa płaska, stopa wydrążona, paluchy koślawe u 
młodzieży. Pokaz fantomów różnych wad stóp - ćwiczenia 

7. MPDz, typy niedowładów spastycznych,  powikłania  dotyczące stawu biodrowego, podwichnięcia i 
zwichnięcia.  Leczenie toksyną  botulinową. Nowoczesne metody zaopatrzenia aparatowego. 

8. Nowe czynniki etiologiczne urazów. Urazy na trampolinach, nowe typy sportów - quady, deskorolki itp. 
Możliwości zapobiegania urazom narządu ruchu u dzieci.  
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Literatura podstawowa: 

1. Mohammed Dial, Lynn T.Staheli: Practice of Pediatric Orthopedics, Walter I Kluwer, 2006 
2. Tachdijan: Pediatric Orthopedics, Saunders and Elsevier, 2008 
3. Paul. D. Sponseller: Handbook of Pediatric Orthopedics, Thieme, 2011 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 

1. Modele stawów stóp, bioder, kręgosłupa 
2. Rzutnik multimedialny 
3. Komputer 

Warunki weryfikacji zdobytej wiedzy: 

Obecność na zajęciach i test sprawdzający wiedzę  

 
Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)  
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM Lublinie, ul. Gębali 6  
Kontakt: tel. 81 71 85 570 
 

 

 


