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SYLABUS 
 

rok akademicki  rozpoczynający cykl kształcenia 2019-2025 
Nazwa 
modułu/przedmiotu : NEUROCHIRURGIA Kod modułu LK.3.057 

Wydział: Wydział Lekarski UM 

Kierunek studiów: Lekarski 

Specjalności:  

Poziom studiów: I (licencjackie)      II (magisterskie)       jednolite magisterskie X  szkoła doktorska   

Forma  studiów: stacjonarne X    niestacjonarne X   

Rok studiów: I    II    III    IV    V X  VI     
Semestr 
studiów:   

1   2   3   4   5   6   7    8    9 X 10   11   
12   

Typ modułu/ przedmiotu: obowiązkowy X     fakultatywny   

Język wykładowy: polski X      obcy   

Forma realizacji Godziny  

Wykład (W) 5 

Seminarium (S) 6 

Ćwiczenia (C) 19 

E-wykłady (eW)  

Zajęcia praktyczne (ZP)  

Praktyki zawodowe (PZ)  

inne  

RAZEM 30 

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

1. Godziny kontaktowe 30 

2. Czas pracy własnej studenta 
w tym: 
1. przygotowanie do zajęć 
2. przygotowanie do egzaminu praktycznego 

30 
 
15 
15 

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 60 

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2 

 
Cele kształcenia: 
Zapoznanie studenta z neurochirurgią – specjalnością medyczną obejmująca rozpoznawanie, leczenie operacyjne  
i wspomagające leczenie zachowawcze oraz rehabilitację chorych z procesami patologicznymi zaburzającymi 
czynność ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz otaczających i zaopatrujących go struktur. 
 
 
Macierz efektów uczenia się dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów uczenia 
się oraz formy realizacji zajęć. 
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Numer 
efektu 

uczenia się 
 

Student, który zaliczy moduł (przedmiot) zna i rozumie/potrafi/jest 
gotów do: 

Metody weryfikacji 
osiągnięcia 

zamierzonych 
efektów uczenia się: 

Forma  realizacji 
zajęć 

dydaktycznych 
* wpisz symbol 

F.W1. 
 
 
 
 

3) 

przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania 
terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób 
wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem 
odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności: 
 
chorób kończyn i głowy 
 

Egz . praktyczny W, Ć, S 

F.W4. 
zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania 
pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i 
miejscowego oraz kontrolowanej sedacji 

Egz . praktyczny Ć 

F.W5. 
 

leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i 
monitorowaniem pooperacyjnym 
 

Egz . praktyczny Ć 

F.W13. 
 
 
 

1) 
 

 
2) 

 
 

3) 
 

4) 
 

5) 
 

6) 
 

przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania 
terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób 
ośrodkowego układu nerwowego w zakresie: 
 
obrzęku mózgu i jego następstw, ze szczególnym 
uwzględnieniem stanów nagłych, 
 
innych postaci ciasnoty wewnątrzczaszkowej z ich 
następstwami, 
 
urazów czaszkowo-mózgowych, 
 
wad naczyniowych centralnego systemu nerwowego, 
 
guzów nowotworowych centralnego systemu nerwowego, 
 
chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego; 

Egz . praktyczny W, Ć, S 

 
F.W15. 

 

zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci 
mózgu   

Egz . praktyczny Ć 

F.U1 

asystować przy typowym zabiegu operacyjnym, 
przygotowywać pole operacyjne i znieczula miejscowo 
okolicę operowaną 
  

Egz . praktyczny Ć 

F.U2. 
 posługiwać się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi Egz . praktyczny Ć 

F.U3. 
 stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki Egz . praktyczny Ć 

F.U4. 
zaopatrywać prostą ranę, zakładać i zmieniać jałowy 
opatrunek chirurgiczny 
 

Egz . praktyczny Ć 

F.U21. 
oceniać stan pacjenta nieprzytomnego zgodnie z 
międzynarodowymi skalami punktowymi 
 

Egz . praktyczny W, Ć, S 

F.U22.  
rozpoznawać objawy narastającego ciśnienia 
śródczaszkowego 
 

Egz . praktyczny W, Ć, S 

K01 Aktywnie uczestniczyć w zajęciach Ocena 360o Ć 

K02 Współpracować w grupie Ocena 360o Ć 
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K03 rozmawiać z pacjentem, traktować go z szacunkiem. Ocena 360o Ć 

PRZYKŁADOWE METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
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 uczenia się ) 
 
Wykłady: 
1. – 4. Podstawowe jednostki chorobowe w neurochirurgii i ich leczenie (część I – IV) 
5 . Technologia a biologia w neurochirurgii – możliwości i granice. 
Seminaria: 
1. Stany zagrożenia życia w neurochirurgii. 
2. Postępowanie w zespołach korzeniowych. 
3. Malformacje tętniczo-żylne – współczesne postępowanie.  
4. Podstawy neuropatologii. 
5. Podstawy neuropsychologii. 
6. Wodogłowie. 
Ćwiczenia: 
1. Diagnostyka kliniczna i obrazowa w neurochirurgii. 
2. Zespoły cieśni i dyskopatie. 
3. Neuroonkologia z neuropatologią. 
4. Neurotraumatologia. 
5. Choroby naczyń mózgowych. 
6. Postępowanie przed- i pooperacyjne w neurochirurgii. 
Literatura podstawowa: 
1. Garden, Bradubury – Chirurgia (2015) 
2. Noszczyk – Chirurgia (2009) 
Literatura uzupełniająca: 
1. Greenberg – Handbook of Neurosurgery (2016) 
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 
1. Rzutnik multimedialny 
2. Tor wizyjny z sali operacyjnej 
3. Sala seminaryjna 
4. Sala wykładowa na 30 osób 
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
Obecność na 80% zajęć, zaliczenie testu (próg zaliczenia 70%), zaliczenie zajęć praktycznych – wykonanie czynności 
chirurgicznych na sali operacyjnej i fantomie 

	  
Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email) 
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 
20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego 8 
tel. 81 7244528 
email kl.neurochir.lublin@gmail.com 
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Nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  
 
1. dr n. med. Filip Stoma 
 
 
Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia 
 
1. prof. dr hab. n. med. Radosław Rola 
2. prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski 
3. dr hab. n. med. Dariusz Szczepanek 
4. dr hab. n. med. Piotr Kamieniak 
5. dr hab. n. med. Bozena Jarosz 
6. dr n. med. Filip Stoma 
7. dr n. med. Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk 
8. dr n. med. Grzegorz Stanisz 
9. lek. Jacek Osuchowski 
10. lek. Krzysztof Gil 
11. lek. Bartłomiej Tyzo 
12. lek. Krzysztof  Kura 
13. lek. Marek Mazurek 
14. mgr Agata Chudzik 
15. mgr Izabela Baranowska 
 
  
 
 
Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 
 

      …………...……………….. ………             ………………………………. 
 
 
 
Data sporządzenia sylabusa: 30.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


