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SYLABUS 

rok akademicki  rozpoczynający cykl kształcenia 2017-2023 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
Podstawowe techniki ratujące życie  

Kod 

modułu 
LK.3.004 

Wydział: 
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym UM 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym UM 

Kierunek studiów: LEKARSKI  

Specjalności:  

Poziom studiów: 
I (licenc jednolite magisterskie X 

 

Forma  studiów: stacjonarne X    niestacjonarne X   

Rok studiów: I X  II  III  IV  V  VI    
Semestr 

studiów:   

1X  2   

 

Typ modułu/ 

przedmiotu: 
obowiązkowy X      

Język wykładowy: polski X       

Forma realizacji Godziny    

Wykład (W)    

Seminarium (S)     

Ćwiczenia (C) 8     

E-wykłady (eW)     

Zajęcia praktyczne 

(ZP) 
 

Praktyki zawodowe 

(PZ) 
 

Forma nakładu pracy studenta 

 (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, 

itp.) 

Obciążenie studenta (h) 

1. Godziny kontaktowe  8 

2. Czas pracy własnej studenta - 

 Sumaryczne obciążenie pracy studenta  - 

 Punkty ECTS za moduł/przedmiot 0 

 

Cele kształcenia 

 

Cel podstawowy: 

 przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie Podstawowych Technik Ratujących Życie  

 Cele szczegółowe  

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie poszkodowanych, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne życie podczas udzielania pomocy   

 kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych 

 

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji założonych 

efektów kształcenia oraz formy realizacji zajęć. 
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Numer 

efektu 

kształcenia  

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

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

założonych 

efektów 

kształcenia: 

Forma  

realizacji zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 

E.W6. 
zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u 

dzieci oraz zasady postępowania w tych stanach 
Test pisemny   Ć 

E.U14. rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia; 
Obserwacja 

studenta według 

karty kontrolnej  

Ć 

F.W7. 
zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-

oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych 
Test pisemny  Ć 

F.U8. 

wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera 

rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w ty-

powych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje 

poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku 

unieruchamiającego; 

 

Obserwacja 

studenta według 

karty kontrolnej  

Ć 

F.U9. 
zaopatruje krwawienie zewnętrzne; 

Obserwacja 

studenta według 

karty kontrolnej 

Ć 

F.U10. 

 

wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem 

automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne 

czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy; 

Obserwacja 

studenta według 

karty kontrolnej 

Ć 

K.01 
potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku 

kontakt z chorym 

Obserwacja 

studenta według 

karty kontrolnej 

Ć 

K02 
kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym 

miejscu 

Obserwacja 

studenta według 

karty kontrolnej 

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:  

1. Realizacja kursu podstawowych czynności resuscytacyjnych dla personelu medycznego  5h  

2. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia 2 h  

Podstawowe postępowanie przy: 

- masywnych krwotokach i krwawieniach, unieruchamiania złamań   
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- zawale mięśnia sercowego 

- udarze mózgu  

- hipoglikemii 

- w przypadku utraty przytomności i omdlenia  

- zadławieniu  

- wypadku drogowym- wydobycie poszkodowanego z samochodu  

Ćwiczenia symulacyjne i obserwacja studenta według karty kontrolnej 1h (student losuje przypadek 

kliniczny i prezentuje postępowanie)  

Student losuje jeden przypadek spośród: 

• masywne krwotoki i krwawieniach,  

• złamania kości    

• zawał mięśnia sercowego 

• udar mózgu  

• hipoglikemia 

• utrata przytomności  

• omdlenie  

• wydobycie poszkodowanego z samochodu  

• zadławienie   

Literatura podstawowa: 

1. Pierwsza pomoc Podręcznik dla studentów Mariusz Goniewicz 

Wydawnictwo:Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

2. https://ebooks.heart.org/product/epodrcznik-uczestnika-kursu-podstawowe-czynnoci-

resuscytacyjne-bls50049314 

Literatura uzupełniająca: 

1. Wytyczne resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015 

2. Campbell J.E. (red.): International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. 

Medycyna Praktyczna, Kraków 2015. 

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

1. Rzutnik multimedialny. 

2. Laptop. 

3. Fantomy do ćwiczeń BLS(dorosłych, dzieci i niemowlą), BLS - AED. Środki do dezynfekcji i 

pielęgnacji fantomów. 

4. AED + elektrody. 

5. Środki i materiały opatrunkowe, „folia życia”, opaski zaciskowe,  

6. Środki ochrony osobistej. 

7. Koce, materace do ćwiczeń. 
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Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

 

Przedmiot kończy się zaliczeniem.  

 

Aby zaliczyć zajęcia z zakresu “PTRŻ, studenci muszą uzyskać 60% z testu końcowego. 

Warunki dopuszczenia do testu końcowego: 

- przestrzegać regulaminu kursu „Podstawowe Technik Ratujące Życie”  

- przestrzegać zasad obecności na ćwiczeniach  

- przestrzegać zasad profesjonalnego postępowania wg “Kodeksu honorowego” studenta medycyny 

- pozytywnie zaliczyć kurs podstawowych czynności resuscytacyjnych dla personelu medycznego  (test teoretyczny: 

25 pytań – 21 na zaliczenie, praktyka: postępowanie z osobą dorosłą nieprzytomną bez oddechu i tętna zgodnie z 

algorytmem, postępowanie z niemowlęciem bez oddechu i tętna zgodnie z algorytmem – na podstawie karty oceny) 

 

- pozytywnie zaliczyć ćwiczenie praktyczne oceniane na podstawie karty oceny 

W przypadku nie spełnienia jakiegoś  z w/w kryteriów dopuszczenia do testu 

końcowego – zaliczenia bądź odrabianie zajęć, odbywało się będzie na konsultacjach 

asystentów za zgodą koordynatora  

 

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

Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 19 

www.imul.pl  

 

Tel:  81742 6050; e-mail: student@imul.pl  

 

 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej sylabus/osób przygotowujących sylabus  

Mgr Grzegorz Witkowski  

 

Imię i nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia 

  

 dr hab. n. med. Kamil Torres, MBA 

 prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski 

 dr hab. n. med. Anna Torres 

 dr hab. n. med. Grzegorz Staśkiewicz 

 dr n. med. Łukasz Pietrzyk 

 lek. med. Ewa Domańska-Glonek 

 lek. med. Magdalena Szukała 

 mgr Katarzyna Naylor 

 mgr Grzegorz Witkowski 

 mgr Magdalena Radczuk 

 mgr Jan Korulczyk  

 mgr Konrad Szast  

http://www.imul.pl/
mailto:student@imul.pl
http://csmlublin.pl/index.php/pl/start-8/14-kadra-naukowa/12-prof-dr-hab-n-med-ryszard-maciejewski
http://csmlublin.pl/index.php/pl/start-8/14-kadra-naukowa/13-dr-hab-n-med-grzegorz-staskiewicz
http://csmlublin.pl/index.php/pl/start-8/14-kadra-naukowa/14-dr-n-med-lukasz-pietrzyk
http://csmlublin.pl/index.php/pl/start-8/14-kadra-naukowa/15-lek-med-ewa-domanska-glonek
http://csmlublin.pl/index.php/pl/start-8/14-kadra-naukowa/16-lek-med-magdalena-szukala
http://csmlublin.pl/index.php/pl/start-8/14-kadra-naukowa/18-mgr-katarzyna-naylor
http://csmlublin.pl/index.php/pl/start-8/14-kadra-naukowa/20-mgr-grzegorz-witkowski
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 mgr Magdalena Wac 

 lic. Wojciech Dzikowski  

 

 

 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                            Podpis Dziekana 

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

 

 

 

Data sporządzenia sylabusa 20.06.2017r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


