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Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Sylabus Przedmiotu

Diagnostyka obrazowa

Wydzia■ Kierunek Specjalno■■ Kod przedmiotu

Wydzia■ Lekarski Lekarski - Lek/S/J/3/89

1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa przedmiotu Nazwa przedmotu
nadrz■dnego/modu■u Rok akademicki Rok studiów

Diagnostyka obrazowa - 2018 / 2019 Trzeci

Semestr Rok naboru Profil kszta■cenia Poziom studiów

- 2016 / 2017 - jednolite magisterskie

Tryb studiów J■zyk wyk■adowy Rodzaj przedmiotu Koordynator przedmiotu

stacjonarne polski Zaj■cia obowi■zkowe Juszkat Robert prof. dr hab.

Koordynator przedmiotu
nadrz■dnego/modu■u Osoba zaliczaj■ca Osoby prowadz■ce

- Stajgis Marek dr hab. n. med.

Stajgis Marek dr hab. n. med. , Smoczyk Wies■aw dr n. med. ,
Jo■czyk-Potoczna Katarzyna dr hab. n. med. , Juszkat Robert prof. dr hab. ,

Stanis■awska Katarzyna dr n. med. , Stajgis Piotr dr n. med. ,
Karmelita-Katulska Katarzyna dr hab. n. med. , Majewska Natalia lek. ,

Szepelak Karolina mgr , Pukacki Piotr mgr , Wykr■towicz Mateusz dr n. med. ,
K■usek-Zieli■ska Anna lek. , Stranz-Walczak Natalia lek. , G■siorowski

■ukasz lek. , Kubiak Kinga lek. , B■aszyk Maciej lek. , Nia■kowska-Bia■ach
Paulina lek. , Zakrzewska Aleksandra lek.

2. CELE KSZTA■CENIA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MODU■U/PRZEDMIOTU

Poznanie technik bada■ radiologicznych. Wykorzystanie technik radiologicznych w algorytmie diagnostycznym.Radiologia interwencyjna.Elementy ochrony

radiologicznej. Zdobycie wiedzy z podstaw diagnostyki obrazowej w najwa■niejszych schorzeniach uk■adów: oddechowego, sercowo-naczyniowego,

pokarmowego,

moczowego, nerwowego, kostno-stawowego, chorób ■ródpiersia oraz bada■ naczyniowych i radiologii zabiegowej. Poznanie wskaza■ i przeciwwskaza■ do

bada■ RTG. Poznanie wskaza■ i przeciwwskaza■ do bada■ USG. Poznanie wskaza■ i przeciwwskaza■ do bada■ KT i MR. Wybieranie sposobu rodzaju

badania radiologicznego i planowanie diagnostyki.

3. WYMAGANIA WST■PNE

Wymagania wst■pne: Student zobowi■zany jest do przygotowania si■ do ■wicze■ na podstawie programu ■wicze■.

Przygotowanie do zaj■■: W czasie ■wicze■ student jest odpytywany przez prowadz■cego ■wiczenia z omawianego zagadnienia.

4. TRE■CI PROGRAMOWE

Wyk■ady

Wprowadzenie do metodologii radiologicznej, metody obrazowania i wybrane patologie

o■rodkowego uk■adu nerwowego – rdze■ i kana■ kr■gowy, obrazowanie narz■dów jamy

brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej diagnostyka obrazowa chorób p■uc i op■ucnej,

radiologia zabiegowa, diagnostyka obrazowa serca, aorty i naczy■ obwodowych

Seminaria

Metody obrazowania, zasady powstawania obrazu, Obrazowanie przewodu pokarmowego,

Podstawy radiologii zabiegowej, Obrazowanie o■rodkowego uk■adu nerwowego,

Diagnostyka obrazowa stanów nag■ych, Drogi ■ó■ciowe i uk■ad moczowy, Choroba

narz■dy ruchu, Jama brzuszna, ostry brzuch, Pier■

■wiczenia

Obrazowanie klatki piersiowej w RTG, Obrazowanie uk■adu kostnego, Obrazowanie w

MR, Obrazowanie w KT, Obrazowanie OUN, Radiologia interwencyjna, Obrazowanie

jamy brzusznej w USG, USG Doppler
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5. OPIS ZAK■ADANYCH EFEKTÓW KSZTA■CENIA MODU■U/PRZEDMIOTU ORAZ WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTA■CENIA

EFEKTY KSZTA■CENIA
PO ZAKO■CZENIU ZAJ■■ STUDENT OSI■GNIE W

ZAKRESIE:

Numer standardu
kszta■cenia lub

kierunkowego efektu
kszta■cenia

Odniesienie do
charakterystyki

drugiego stopnia
Polskiej Ramy

Kwalifikacji

Sposób oceny/metoda
weryfikacji

zak■adanych efektów
kszta■cenia

Metody realizacji

WIEDZY

zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania
■mierci mózgu. F.W15. P7S_WG

zaliczenie ustne , test
ko■cowy , odpowied■

ustna , egzamin ,
diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

zna w podstawowym zakresie problematyk■
transplantologii zabiegowej, wskazania do przeszczepienia

nieodwracalnie uszkodzonych narz■dów i tkanek oraz
procedury z tym zwi■zane

F.W14. P7S_WG

test ko■cowy ,
odpowied■ ustna ,
egzamin , diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i
post■powania terapeutycznego w przypadku

najcz■stszych chorób o■rodkowego uk■adu nerwowego F.W13. P7S_WG

zaliczenie pisemne ,
zaliczenie ustne ,

odpowied■ ustna ,
egzamin , diagnoza

indywidualnego
przypadku

seminaria , wyk■ady ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

zna problematyk■ wspó■cze■nie wykorzystywanych
bada■ obrazowych, F.W10. P7S_WG

zaliczenie pisemne ,
zaliczenie ustne , test
ko■cowy , odpowied■

ustna , egzamin ,
diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

zna zasady bezpiecze■stwa oko■ooperacyjnego,
przygotowania pacjenta do operacji, wykonania

znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej
sedacji

F.W4. P7S_WG

zaliczenie ustne ,
zaliczenie pisemne ,

test ko■cowy ,
odpowied■ ustna ,
egzamin , diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najcz■stsze
powik■ania podstawowych zabiegów operacyjnych i

inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych F.W3. P7S_WG

zaliczenie ustne ,
zaliczenie pisemne ,

test ko■cowy ,
odpowied■ ustna ,
egzamin , diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania
oraz post■powania terapeutycznego w odniesieniu do

najcz■stszych chorób wymagaj■cych interwencji
chirurgicznej, z uwzgl■dnieniem odr■bno■ci wieku

dzieci■cego, w tym w szczególno■ci

F.W1. P7S_WG

zaliczenie ustne ,
zaliczenie pisemne ,

test ko■cowy ,
odpowied■ ustna ,
egzamin , diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

UMIEJ■TNO■CI

rozpoznaje objawy narastaj■cego ci■nienia
■ródczaszkowego F.U22. P7S_UW

zaliczenie pisemne ,
odpowied■ ustna ,
egzamin , diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

ocenia stan chorego nieprzytomnego zgodnie z
obowi■zuj■cymi mi■dzynarodowymi skalami punktowymi F.U21. P7S_UW

zaliczenie pisemne ,
zaliczenie ustne ,

odpowied■ ustna ,
egzamin , diagnoza

indywidualnego
przypadku

seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie
najcz■stszych typów z■ama■, szczególnie z■ama■ ko■ci

d■ugich; F.U7. P7S_UW

test ko■cowy ,
zaliczenie pisemne ,
odpowied■ ustna ,
egzamin , diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

KOMPETENCJI

Przestrzega praw pacjenta, w tym prawa do informacji
dotycz■cej proponowanego post■powania medycznego

oraz jego mo■liwych nast■pstw i ogranicze■. K06 P7S_KK
diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

Posiada umiej■tno■■ sta■ego dokszta■cania si■. K03 P7S_KK
egzamin , diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B
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Stawia dobro pacjenta oraz grup spo■ecznych na
pierwszym miejscu i okazuje szacunek wobec pacjenta i

grup spo■ecznych. K05 P7S_KK
diagnoza

indywidualnego
przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

Posiada ■wiadomo■■ w■asnych ogranicze■ i wie kiedy
zwróci■ si■ do innych specjalistów. K01 P7S_KK

diagnoza
indywidualnego

przypadku

wyk■ady , seminaria ,
samodzielna praca

studenta ,
■wiczenia-B

6. METODY DYDAKTYCZNE I NAK■AD PRACY STUDENTA

FORMA ZAJ■■

CA■KOWITY NAK■AD PRACY STUDENTA

METODY DYDAKTYCZNELICZBA GODZIN
KONTAKTOWYCH

LICZBA GODZIN
SAMODZIELNEJ

PRACY STUDENTA

LICZBA GODZIN
ELEARNING PUNKTY ECTS

■WICZENIA-B 42 10 0 1,80
z wykorzystaniem komputera

przypadki
dyskusje

SEMINARIA 13 23 0 1,30
z wykorzystaniem komputera

przypadki
dyskusje

WYK■ADY 15 10 0 0,90 wyk■ad

■■CZNY NAK■AD PRACY
STUDENTA 70 43 0 4,00 / 4,00

7. KRYTERIA OCENY

Zaliczenie – kryterium zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest odrobienie ■wicze■ i seminariów, zaliczenie testu ko■cowego oraz egzaminu na platformie edukacyjnej OLAT lub w formie

ustnej dla studentów, którzy uzyskali ocen■ 4,5 lub 5 z testu zaliczeniowego.

Egzamin teoretyczny – kryterium zaliczenia: forma egzaminu ( ustny, pisemny, testowy)

Po zako■czeniu 2-tygodniowych zaj■■, w Katedrach odbywa si■ pisemny test zaliczeniowy, z■o■ony z 20 pyta■ zamkni■tych.

Zaj■cia dydaktyczne z diagnostyki obrazowej ko■cz■ si■ egzaminem, na którym wymagana jest znajomo■■ wiedzy przekazanej studentom podczas

wyk■adów i ■wicze■. Studenci mog■ zapisa■ si■ na egzamin pod warunkiem otrzymaniu pozytywnej oceny z testu zaliczeniowego.

Egzaminy odbywaj■ si■ w Centrum Innowacyjnych Technik Kszta■cenia, na platformie edukacyjnej OLAT, w trzech terminach wyznaczonych przez

Kierowników Katedr w porozumieniu z Samorz■dem Studenckim, w semestrze letnim, po zako■czeniu ■wicze■ oraz wyk■adów. Studenci, którzy otrzymali

ocen■ 4,5 lub wy■sz■ z zaliczenia ■wicze■ mog■ przyst■pi■ do egzaminu przedterminowego, odbywaj■cego si■ w formie ustnej, przeprowadzanego przez

kierownika danej katedry.

Nie jest mo■liwe zapisanie si■ jednocze■nie na egzamin ustny oraz na egzamin na platformie OLAT.

Student ma prawo wybra■ form■ egzaminu poprawkowego, który odbywa■ si■ b■dzie w formie ustnej oraz na platformie OLAT. W przypadku egzaminu

ustnego, student zobowi■zany jest do zdania egzaminu w Katedrze, do której ucz■szcza■ na ■wiczenia z przedmiotu.

8. LITERATURA PODSTAWOWA

1. N. Raby, G. de Lance, wyd. II polskie Pruszy■ski B. Radiologia w stanach nag■ych , Urban & Partner, 2006.

2. W. Herring Podr■cznik radiologii , Elsevier, 2014.

3. B.Pruszy■ski Radiologia , WL PZWL, 2014.

9. LITERATURA UZUPE■NIAJ■CA

Nie podano literatury uzupe■niaj■cej
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10. REGULAMIN ZAJ■■

Dodano w formie za■■cznika plikowego.

11. PLAN ORGANIZACJI ZAJ■■

Dodano w formie za■■cznika plikowego.

12. KO■A NAUKOWE

Radiologiczne Studenckie Ko■o Naukowe

13. INFORMACJE KO■COWE

ul. Przybyszewskiego 49, Pozna■ 60-355

14. SYSTEM OCENIANIA

OCENA
LOKALNA DEFINICJA LOKALNA OCENA

ECTS DEFINICJA ECTS

5 bardzo dobry - znakomita wiedza, umiej■tno■ci i komptencje A celuj■cy - wybitne osi■gni■cia

4,5 ponad dobry - bardzo dobra wiedza, umiej■tno■ci i kompetencje B bardzo dobry - powy■ej ■redniego standardu z pewnymi
b■■dami

4 dobry - opanowanie wiedzy, umiej■tno■ci i kompetencji na
dobrym poziomie C dobry - generalnie solidna praca z szeregiem zauwa■alnych

b■■dów

3,5 do■■ dobry - zadowalaj■ca wiedza, umiej■tno■ci i kompetencje,
ale ze znacznymi niedoci■gni■ciami D zadowalaj■cy - zadowalaj■cy, ale ze znacz■cymi b■■dami

3 dostateczny - zadowalaj■ca wiedza, umiej■tno■ci i kompetencje
z licznymi b■■dami E dostateczny - wyniki spe■niaj■ minimalne kryteria

2 niedostateczny - niezadowalaj■ce osi■gni■cie wiedzy,
umiej■tno■ci i kompetencji FX,F niedostateczny - podstawowe braki w opanowaniu materia■u
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