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PROGRAM KURSU 

DIAGNOSTYKA ZAPALEŃ STAWÓW 

 

PROWADZĄCY: pracownicy Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki 
Łącznej – osoba odpowiedzialna: Kierownik Jednostki – prof. dr hab. Maria Majdan 

MIEJSCE ODBYWANIA GRUPOWYCH ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:  

Collegium Anatomicum UM Lublin, ul. Jaczewskiego 4, 20-400 Lublin 

LICZBA GODZIN/GRUPĘ:   8 godzin 

Uczestnicy: kurs kierowany do lekarzy medycyny, głownie do lekarzy rodzinnych, internistów 
i specjalistów reumatologów (bez względu na płeć, dostępny dla osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością). 

CELE KSZTAŁCENIA:  

OGÓLNE: 

1. Zapoznanie uczestników szkolenia z różnego typu chorobami zapalnymi stawów.  
2. Przekazanie informacji na temat różnicowania ostrego i przewlekłego zapalenia 

stawów. 
3. Nauczenie zasad rozpoznawania i oceny aktywności zapalenia stawów. 
4. Przekazanie informacji na temat wykonania i interpretowania badania fizykalnego, 

wyników badań biochemicznych, obrazowych związanych z zapaleniem stawów  
5. Przekazanie ogólnych zasad leczenia przewlekłych zapaleń stawów. 

       
SZCZEGÓŁOWE: 

1. Zapoznanie z aktualnymi podziałami ostrych i przewlekłych zapaleń stawów 
a/ o podłożu metabolicznym, 
b/ o podłożu zwyrodnieniowym, 
c/ o podłożu autoimmunizacyjnym.  

2. Szczegółowe zapoznanie z  przewlekłymi zapaleniami stawów destrukcyjnymi 
a/ reumatoidalne zapalenie stawów, 
b/ łuszczycowe zapalenie stawów, 
c/ dna moczanowa. 
d/ zapalenia stawów kręgosłupa 

3. Zapoznanie z problemem zapaleń stawów  towarzyszących układowym chorobom 
tkanki łącznej. 
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4. Zapoznanie z problemem odczynowych i reaktywnych zapaleń stawów. 
5. Zapoznanie z kryteriami klasyfikacyjnymi reumatoidalnego zapalenia stawów, 

łuszczycowego zapalenia stawów, spodyloartropatii zapalnych, dny moczanowej. 
6. Przedstawienie aktualnych rekomendacji EULAR leczenia chorób zapalnych 

stawów. 
7. Praktyczna nauka rozpoznawania zapalenia stawu. 
8. Nauczenie interpretacji objawów fizykalnych i wyników badań biochemicznych 

i serologicznych wykonywanych w diagnostyce zapaleń stawów. 
 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:  

Zakres: 

1. Podstawy rozpoznania zapalenia stawu 
2. Zapalenia stawów destrukcyjne (reumatoidalne i łuszczycowe zapalenie stawów, dna 

moczanowa) 
3. Zapalenia stawów towarzyszące układowym chorobom tkanki łącznej 
4. Odczynowe i reaktywne zapalenia stawów 

Temat zajęć: 

I. Wykłady: 
1. 45 min Wprowadzenie Epidemiologia, podział i rozpoznanie zapaleń stawów. 
2. 45 min Zapalne choroby stawów: reumatoidalne zapalenie stawów; niezróżnicowane 

zapalenia stawów, zapalenia stawów w układowych chorobach tkanki łącznej- aktualne 
kryteria klasyfikacyjne, rekomendacje leczenia. 

3. 45 min Zapalenia stawów w spondyloartropatiach zapalnych (zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów) 
rozpoznanie, rekomendacje leczenia. 

4. 45 min Zapalenie stawów w dnie moczanowej, chorobie zwyrodnieniowej stawów- 
rozpoznanie- rekomendacje postepowania. 

II. Ćwiczenia 
1. 45 min Badanie fizykalne stawów obwodowych – zajęcia praktyczne  
2. 45 min Badanie fizykalne stawów obwodowych – zajęcia praktyczne  
3. 45 min Badanie fizykalne stawów obwodowych – zajęcia praktyczne 
4. 45 min Ocena umiejętności rozpoznania zapaleń stawów - ćwiczenia 

 
METODY PRACY: 

1. Wykłady. 
2. Ćwiczenia. 
3. Test na wstępie i podsumowujący z omówieniem. 
4. Udostepnienie materiałów wykładowych i wykorzystanych w zajęciach praktycznych. 
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WYKORZYSTYWANE DOKUMENTY : 

Różne kwestionariusze oceny aktywności zapaleń stawów 

Kryteria klasyfikacyjne zapaleń stawów 

Rekomendacje postepowania terapeutycznego w zapaleniach stawów 
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