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SYLABUS 

 

rok akademicki rozpoczynający cykl kształcenia 2018/2019 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
ITLS Kod modułu RM.1.024 

Wydział: Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne 

Specjalności:  

Poziom studiów: 
I (licencjackie) ■    II (magisterskie)    III (doktoranckie) 

 

Forma  studiów: stacjonarne ■     

Rok studiów: 
 I   II   III ■ IV   V   VI 

   

Semestr 

studiów:   

 ■  6■  

 

Typ modułu/ przedmiotu: obowi ■ 

Język wykładowy: polski ■       

Forma realizacji Godziny  

Wykład (W) 20 

Seminarium (S)  

Ćwiczenia (C) 120 

E-wykłady (eW)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

inne  

RAZEM 140 

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

Obciążenie studenta (h) 

1. Godziny kontaktowe 140 

2. Czas pracy własnej studenta w tym: 

1.  Samokształcenie 

 

40 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 180 

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 6 ECTS 

Cele kształcenia: 

1. Zapoznanie studenta z teoretycznymi zasadami postępowania z obrażeniami ciała w warunkach 

przedszpitalnych. 

2. Przygotowanie studenta do opieki nad pacjentem z obrażeniami ciała. 

3. Przygotowanie studenta do oceny stanu poszkodowanego, ciężkości i rozległości obrażeń ciała. 

4. Kształtowanie wybranych umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych  

w trakcie opieki nad pacjentem z obrażeniami ciała. 

5. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane działania. 
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Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów 

kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 

Numer 

efektu 

kształcenia 

 

Student, który zaliczy moduł  ( przedmiot) wie/umie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów kształcenia: 

Forma realizacji 

zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

K_W09 
Zna i charakteryzuje przyczyny, objawy i mechanizmy 

prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia. 
Test MCQ W 

K_W26 
Zna zasady wykonania badania poszkodowanego według 

ITLS. 
Test MCQ W 

K_W29 
Charakteryzuje zmiany zachodzące w organizmie 

człowieka w wyniku chorób i urazów. 
Test MCQ W 

K_U10 

Ocenia stan pacjenta w celu ustalenia postępowania  

i decyzji o podjęciu medycznych czynności ratunkowych 

lub odstąpieniu od nich. 

Realizacja 

zleconego 

zadania 

Ć 

K_U12 

Podejmuje i prowadzi zaawansowane zabiegi 

resuscytacyjne u osób w różnym wieku w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną. 

Realizacja 

zleconego 

zadania 

Ć 

K_U36 
Modyfikuje postępowanie ratunkowe na miejscu 

zdarzenia w zależności od rodzaju zagrożenia. 

Realizacja 

zleconego 

zadania 

Ć 

K_U47 Wykonuje badanie pacjenta urazowego według ITLS. 

Realizacja 

zleconego 

zadania 

Ć 

K_K17 
Przewiduje skutki podejmowanych działań i ponosi za 

nie odpowiedzialność. 

Przedłużona 

obserwacja przez 

nauczyciela 

prowadzącego 

Ć 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

w zakresie wiedzy: Egzamin ustny (niestandaryzowany, standaryzowany, tradycyjny, problemowy);  

Egzamin pisemny – student generuje / rozpoznaje odpowiedź (esej, raport; krótkie strukturyzowane pytania /SSQ/; test 

wielokrotnego wyboru /MCQ/; test wielokrotnej odpowiedzi /MRQ/; test dopasowania; test T/N; test uzupełniania odpowiedzi) 

w zakresie umiejętności: Egzamin praktyczny; Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny /OSCE/; Mini-CEX (mini – 

clinical examination) ; Realizacja zleconego zadania; Projekt, prezentacja 

w zakresie kompetencji społecznych: 

Esej refleksyjny; Przedłużona obserwacja przez opiekuna / nauczyciela prowadzącego; Ocena 360° (opinie nauczycieli, 

kolegów/koleżanek, pacjentów, innych współpracowników);  Samoocena ( w tym portfolio) 

 

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

 

Wykłady: 

1. Organizacja postępowania w urazach w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych 

2. Obrażenia ciała – postępowanie w sytuacjach szczególnych 

3. Farmakoterapia w obrażeniach ciała 

4. Postępowanie w oparzeniach 

5. Wstrząs – zasady postępowania i leczenia 
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Ćwiczenia: 

1. Ocena miejsca zdarzenia i stanu poszkodowanego 

2. Techniki zaopatrywania dróg oddechowych 

3. Ewakuacja i transport poszkodowanych 

4. Obrażenia głowy i szyi 

5. Obrażenia klatki piersiowej 

6. Obrażenia jamy brzusznej i miednicy 

7. Obrażenia narządu ruchu 

8. Postępowanie we wstrząsie 

9. Postępowanie w oparzeniach 

10. Urazy i obrażenia ciała u dzieci 

11. Urazy i obrażenia u osób w podeszłym wieku 

12. Urazy i obrażenia u kobiety ciężarnej 

13. Zatrzymanie krążenia po urazie 

14. Postępowanie w obrażeniach ciała – sytuacje szczególne 

15. Podsumowanie i zaliczenie 

 

Literatura podstawowa: 

1. Campbel JE, Alson RL (red.): International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne  

w urazach. Medycyna Praktyczna, Kraków 2017. 

2. Guła P, Machała W (red.): Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2015. 

3. Andres J (red. wyd. pol.): Wytyczne resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji, Europejska Rada 

Resuscytacji, Kraków 2016. 

4. Guła P, Machała W (red.): Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2017. 

5. Gucwa J, Ostrowski M (red.): Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe. 

Medycyna Praktyczna, Kraków 2018. 
 

Literatura uzupełniająca: 

1. Kleszczyński J, Zawadzki M: Leki w ratownictwie medycznym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2017. 

2. Chomoncik M, Nitecki J: Złote minuty w obrażeniach ciała. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2017. 

3. Jakubaszko J (red. wyd. pol.): ABC ciężkich urazów. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 

2016. 
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 

1. pracownia umiejętności praktycznych 

2. projektor multimedialny, laptop 

3. fantomy / symulatory 

4. zestaw do intubacji, zestawy alternatywne 

5. sprzęt do transportu poszkodowanego 

6. sprzęt do unieruchamiania poszkodowanego 

7. aparatura medyczna (m. in. defibrylator, ssak) 
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8. materiały opatrunkowe 

9. folia NRC, środki ochrony osobistej, koce 

 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

Osiągnięcie założonych efektów kształcenia oraz pozytywny wynik końcowego zaliczenia teoretycznego  

i praktycznego (Załącznik dostępny w Zakładzie Ratownictwa Medycznego). Obecność na zajęciach. 

 

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

Zakład Ratownictwa Medycznego 

ul Staszica 4-6 (Collegium Maximum) 

20-081 Lublin, e-mail: medkat@umlub.pl, tel: +48 81448 6830 

 

Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  

Dr n. o zdr. Patryk Rzońca 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia 

Dr n. o zdr. Patryk Rzońca, Mgr Kamil Bednarz, Mgr Mariusz Gawroński, Mgr Adam Gorgol 

 

 

 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

      …………...……………….. ………             ………………………………. 

 

 

 

Data sporządzenia sylabusa: 25.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:medkat@umlub.pl

