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SYLABUS 

Nazwa 
modułu/przedmiotu : Diagnostyka zapaleń stawów 

Wydział: II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym; Katedry i Kliniki Reumatologii 
i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 

Specjalności: Kurs przeznaczony dla lekarzy medycyny, głównie dla lekarzy rodzinnych, 
internistów, specjalistów reumatologów 

Język wykładowy: polski x      obcy  

Forma realizacji Godziny    

Wykład (W) 4   

Seminarium (S) 0   

Ćwiczenia (C) 4   

E-wykłady (eW)    

Zajęcia praktyczne 
(ZP)  

Praktyki zawodowe 
(PZ)  

Inne  

RAZEM 8 godz. 

Cele kształcenia: 

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  
Przekazanie ogólnych zasad leczenia przewlekłych zapaleń stawów. 

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 
Zna epidemiologię reumatoidalnego zapalenia 
stawów, zna podział chorób reumatycznych , wiej 
jak rozpoznać zapalenia stawów 

Obserwacja 
aktywności W

, Ć
W
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W02 
Rozpoznaje rodzaje zapalnych chorób stawów (RZS, 
NZS,  zapalenia stawów w układowych chorobach 
tkanki łącznej) zna objawy oraz sposoby leczenia. 

Obserwacja 
aktywności W

, Ć
W

 

W03 

Zna rodzaje zapaleń stawów w 
spondyloartropatiach zapalnych (w tym m.in. ZZSK, 
ŁZS, ReZS), potrafi rozpoznać objawy i sposoby 
leczenia 

Obserwacja 
aktywności W

, Ć
W

 

W04 

Rozpoznaje objawy zapalenia stawów w dnie 
moczanowej oraz chorobie zwyrodnieniowej 
stawów. Zna zasady leczenia tj. postępowania 
niefarmakologicznego i farmakologicznego. 

Obserwacja 
aktywności W

, Ć
W

 

U01 Jest w stanie samodzielnie zbadać stawy 
obwodowe duże i małe , określić zakres ruchu 

Obserwacja 
aktywności ĆW

 

U02 Ocenia samodzielnie wyniki badań dodatkowych, 
obrazowych, biochemicznych  

Obserwacja 
aktywności ĆW

  

U03 Rozpoznaje zapalenia stawów  i ocenia ich 
aktywność  

Obserwacja 
aktywności ĆW

 
U04 

Nadzoruje wypełnianie przez chorego 
kwestionariuszy oceniających aktywność zapalenia 
stawów i jest w stanie je zinterpretować 

Obserwacja 
aktywności ĆW

 

U05 
Potrafi na podstawie dostępnych wzorów ocenić w 
różnych skalach aktywność różnych form zapaleń 
stawów 

Obserwacja 
aktywności ĆW

 

K01 

Potrafi nawiązać kontakt z chorym na zapalenie 
stawów, właściwie postawić diagnozę oraz 
zaproponować odpowiednie postępowanie 
terapeutyczne 

Obserwacja 
aktywności ĆW

 

* W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne;  
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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 + 
 

Forma nakładu pracy kursanta 
 (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) 

Obciążenie kursanta (h) 

1. Godziny kontaktowe  8 

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona 
na zamierzone efekty 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: 

1. Wprowadzenie Epidemiologia, podział i rozpoznanie zapaleń stawów 
2. Zapalne choroby stawów: reumatoidalne zapalenie stawów; niezróżnicowane zapalenia stawów, 

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

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

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

Literatura podstawowa: 

1. Podręcznik  Reumatologia z serii Wielka Interna, pod redakcją prof. Mariusza Puszczewicza, 
Medical Tribune, 2010; 2016; 

2. Interna Szczeklika Choroby reumatyczne 
3. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa dostarczenie w języku polskim kryteriów 

klasyfikacyjnych reumatoidalnego zapalenia stawów, spondyloartropatii zapalnych, dny 
moczanowej, łuszczycowego zapalenia stawów 

4. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa dostarczenie  rekomendacji postepowania w 
reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów, dnie moczanowej, 
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa 
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5. Kiltz U, Smolen J, Bardin T et al. Treat-to target recommendations for gout. Ann Rheum Dis 2017; 
76:632-638 

6. Richette P, Doherty M, Pascual E et al.: 2016 updated EULAR evidence- based recommendations 
for management of gout. Ann Rheum Dis 2017; 76: 29-42 

7. Neogi T, Jansen T L, Dalbeth N, et al.: 2015 Gout Classification Criteria. ACR/EULAR Collaborative 
Initiative. Arth & Rheum 2015;67:2557-2568  Ann Rheum Dis 2015; 74: 1789-1798 

8. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ et al.  2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American 
College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis 
Rheum. 2010 Sep;62(9):2569-81.  

9. Kourilovitch M, Galarza-Maldonado C, Ortiz-Prado E. Diagnosis and classification of rheumatoid 
arthritis. J Autoimmun. 2014 ;48-49:26-30. 

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

1. Kserokopie formularzy do badania stawów 
2. Kserokopie kwestionariuszy do oceny aktywności zapaleń stawów 
3. Rzutnik multimedialny 
4. Laptop 
5. Film obrazujący techniki badania stawów 

Warunki weryfikacji zdobytej wiedzy: 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
 Obecność na zajęciach, rozwiązanie w 70 % testu końcowego 

 
Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email)  

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 
Kontakt: 81 7244790, maria.majdan@gmail.com  

 

 

 

 

 

Podpis Kierownik jednostki 
prowadzącej zajęcia 

 Podpis Dziekana 

 

 

Data sporządzenia sylabusa: 


