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S YL AB US ZA JĘ Ć  

I n f o rma cj e  og ó ln e  

 

Nazwa ZAJĘĆ:  KLINICZNE PODSTAWY FIZJOTERAPII W NEUROLOGII I NEUROCHIRURGII 

FIZJOTERAPIA KLINICZNA W DYSFUNKCJACH UKŁADU RUCHU  

W NEUROLOGII I NEUROCHIRURGII 

2022/2023 

Rodzaj ZAJĘĆ Obowiązkowy 

Wydział PUM  Wydział Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów  Fizjoterapia 

Specjalność  Nie dotyczy  

Poziom studiów  

jednolite magisterskie X
* 

I stopnia □  

II stopnia □ 

Forma studiów Stacjonarne/Niestacjonarne 

Rok studiów /semestr studiów rok III semestr VI 

Liczba przypisanych punktów ECTS  

9 ECTS 

1. Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i 

neurochirurgii: 1ECTS 

2. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w 

neurologii i neurochirurgii: 8 ECTS 

Formy prowadzenia zajęć (liczba godzin) 

Wykłady:  

1. Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i 

neurochirurgii: 15 godz. 

E-LEARNING: 

1. Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i 

neurochirurgii: 10 godz. 

2. Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w 

neurologii i neurochirurgii: 10 godzin 

Seminaria:  

1. Fizjoterapia w dysfunkcjach układu ruchu w neurologii i 

neurochirurgii: 60 godzin 

Ćwiczenia:  

1. Fizjoterapia w dysfunkcjach układu ruchu w neurologii i 

neurochirurgii: Ćwiczenia kliniczne: 60 godz. 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia 

się  

- zaliczenie na ocenę: 

□ opisowe 

□ testowe 

X praktyczne 

X ustne 

□ zaliczenie bez oceny  

- egzamin końcowy: 

□ opisowy 

X         testowy 

□ praktyczny 

□ ustny 

Kierownik jednostki 
Prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Iwona Rotter  

e-mail: iwona.rotter@pum.edu.pl 
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Adiunkt dydaktyczny lub osoba 

odpowiedzialna za przedmiot 

Prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Iwona Rotter  

e-mail: iwona.rotter@pum.edu.pl 

Nazwa i dane kontaktowe jednostki 

Katedra i Zakład Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii 

Klinicznej  

samodzielny referent Iwona Żuk 

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki nr 2 (MCD 2), pok. 

309 

ul. Żołnierska 54, Szczecin 71-210 

tel: (91) 81 06 261 

e-mail:spr@pum.edu.pl 

Strona internetowa jednostki 
https://www.pum.edu.pl/studia_iii_stopnia/informacje_z_jednostek 

/wnoz/ zakad_rehabilitacji_medycznej_i_fizjoterapii_klinicznej/ 

Język prowadzenia zajęć polski 

 

*zaznaczyć odpowiednio, zmieniając □ na X 

Informacje szczegółowe 

Cele zajęć 

Celem nauczania jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę i 

podstawowe umiejętności związane z diagnostyką dla potrzeb oceny 

stanu klinicznego i fizycznego chorego z wybranymi jednostkami 

chorobowymi w schorzeniach układu nerwowego oraz wyposażenie 

w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zabiegów 

fizjoterapeutycznych w chorobach układu nerwowego. Absolwent 

uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodnie z 

wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do 

samodzielnej pracy z pacjentem. Uczy dobierać zabiegi 

fizjoterapeutyczne i metody fizjoterapii stosownie do rozpoznania 

klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej 

osoby. 

Wymagania wstępne 

w zakresie  

Wiedzy Podstawowa znajomość wiadomości w zakresie anatomii, fizjologii 

człowieka, rehabilitacji /kinezyterapii, fizykoterapii/. Wiadomości 

uzyskane na wcześniejszych latach studiów. 

Umiejętności Posiada umiejętności z zakresu umiejętności zdobytych na 

wcześniejszych latach studiów 

Kompetencji 

społecznych 
Umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnie, znajomość etyki w 

pracy. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

lp. efektu 

uczenia się  

Student, który zaliczył 

ZAJĘCIA 

wie/umie/potrafi: 

SYMBOL  

(odniesienie do)  

efektów uczenia się dla 

kierunku 

Sposób weryfikacji 

efektów UCZENIA 

SIĘ* 

 

W01 

Zna  etiologię, patomechanizm, objawy 

i przebieg dysfunkcji narządu ruchu w 

zakresie: ortopedii i traumatologii, 

medycyny sportowej, reumatologii, 

neurologii i neurochirurgii oraz 

pediatrii, neurologii dziecięcej, w 

stopniu umożliwiającym racjonalne 

stosowanie środków fizjoterapii; 

D.W1 S,ET 

W02 

Zna  zasady diagnozowania oraz 

ogólne zasady i sposoby leczenia 

najczęstszych dysfunkcji narządu 

ruchu w zakresie: ortopedii i 

traumatologii, medycyny sportowej, 

reumatologii, neurologii, 

D.W2 S,ET 
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neurochirurgii oraz pediatrii, 

neurologii dziecięcej, w stopniu 

umożliwiającym racjonalne stosowanie 

środków fizjoterapii; 

W03 

Zna zasady postępowania z pacjentem: 

nieprzytomnym, po urazie 

wielomiejscowym i wielonarządowym, 

z uszkodzeniem kręgosłupa i rdzenia 

kręgowego, kończyny górnej i 

kończyny dolnej, w zakresie 

bezpiecznego stosowania metod 

fizjoterapii; 

D.W5 S,ET 

W04 

Zna  ogólne zasady podmiotowego i 

przedmiotowego badania 

kardiologicznego, neurologicznego, 

ortopedycznego i geriatrycznego; 

D.W6 S,ET 

U01 

Dokonuje oceny stanu układu ruchu 

człowieka w warunkach statyki i 

dynamiki (badanie ogólne, odcinkowe, 

miejscowe), przeprowadza analizę 

chodu oraz interpretuje uzyskane 

wyniki; 

D.U3 S,ET 

U02 

Instruowuje  pacjentów  lub  ich  

opiekunów  w  zakresie  wykonywania  

ćwiczeń  i treningu medycznego w 

domu, sposobu posługiwania się 

wyrobami medycznymi oraz 

wykorzystywania przedmiotów użytku 

codziennego w celach terapeutycznych; 

D.U7  

U03 

Przeprowadza  badanie neurologiczne 

dla potrzeb fizjoterapii i testy 

funkcjonalne przydatne w fizjoterapii 

neurologicznej, w tym ocenę napięcia 

mięśniowego, kliniczną ocenę 

spastyczności oraz ocenę na poziomie 

funkcji ciała i aktywności, w 

szczególności za pomocą skal 

klinicznych, a także zinterpretować 

ważniejsze badania dodatkowe 

(obrazowe i elektrofizjologiczne) 

D.U12 S,ET 

U4 

 Planuje i dobiera – w zależności od 

stanu klinicznego i funkcjonalnego 

pacjenta –i wykonywać zabiegi z 

zakresu fizjoterapii u osób z objawami 

uszkodzenia pnia mózgu, móżdżku i 

kresomózgowia, ze szczególnym 

uwzględnieniem udaru mózgu, 

parkinsonizmu, chorób 

demielinizacyjnych oraz zabiegi z 

zakresu fizjoterapii u osób po 

złamaniach kręgosłupa z porażeniami, 

a także prowadzić postępowanie 

ukierunkowane na łagodzenie 

zaburzeń troficznych i wydalniczych, 

pionizację i naukę chodzenia lub 

poruszania się na wózku osób po 

urazach kręgosłupa; 

D.U13 S,ET 

U05 Planuje i dobiera– w zależności od D.U14 S,ET 
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stanu klinicznego i funkcjonalnego 

pacjenta –i wykonywać zabiegi z 

zakresu fizjoterapii u osób po 

uszkodzeniach nerwów obwodowych, w 

polineuropatiach, w chorobach o 

podłożu nerwowo-mięśniowym, w 

chorobach pierwotnie mięśniowych 

oraz w różnych zespołach bólowych 

U06 

Potrafi ułożyć pacjenta w łóżku oraz 

wykonać kinezyterapię w łóżku u 

pacjentów z uszkodzeniem układu 

nerwowego, wykonywać pionizację i 

naukę chodzenia, a także prowadzić 

reedukację ruchową kończyny górnej u 

osób po udarach mózgu; 

D.U15 S,ET 

U07 

Instruuje pacjentów z chorobami 

neurologicznymi w zakresie 

wykonywania ćwiczeń w domu, 

sposobu posługiwania się wyrobami 

medycznymi oraz wykorzystywania 

przedmiotów użytku codziennego w 

celach terapeutycznych; 

D.U16 S,ET 

U08 

Stosuje zasady prawidłowej 

komunikacji z pacjentem oraz 

komunikuje się z innymi członkami 

zespołu terapeutycznego; 

D.U47 S,ET 

K01 

Nawiązuje i utrzymuje pełny szacunek 

w kontakcie z pacjentem, a także 

okazuje zrozumienie dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych; 

K.1 S,ET 

K02 
Przestrzega praw pacjenta i zasad 

etyki zawodowej; 
K.4 S,ET 

K03 

Wdraża zasady koleżeństwa 

zawodowego i współpracy w zespole 

specjalistów, w tym z 

przedstawicielami innych zawodów 

medycznych, także w środowisku 

wielokulturowym i 

wielonarodowościowym; 

K.7 

 
S,ET 

Tabela efektów UCZENIA SIĘ w odniesieniu do formy zajęć 

lp. efektu 

uczenia się 
Efekty uczenia się 

Forma zajęć 

W
y
k

ła
d

 

S
em

in
a
ri

u
m

 

Ć
w

ic
ze

n
ia

 

Ć
w

ic
ze

n
ia

 

k
li

n
ic

zn
e 

S
y
m

u
la

cj
e 

E
-l

ea
rn

in
g
  

In
n

e 
fo

rm
y

 

 

1.  W01 X     X   

2.  W02 X     X   
3.  W03  X    X   

4.  W04 X     X   

5.  U01    X     

6.  U02 

U03 

U04 

U05 

   X     

7.  U03    X     

8.  U04    X     

9.  U05    X     
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10.  U06    X     

11.  U07 

 

   X     

12.  U08    X     

13.  K01 X X  X     

14.  K02 X X  X     

15.  K03 X X  X     

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Lp. treści 

programowej 
Treści programowe 

Liczba 

godzin 

Odniesienie do efektów uczenia 

się do ZAJĘĆ 

Semestr letni: 

 

Wykłady: 

Kliniczne podstawy 

fizjoterapii w neurologii i 

neurochirurgii 

15  

TK01 
Kliniczne następstwa uszkodzenia 

układu nerwowego.  
2 

W01,W02,W04, K01,K02,K03 

TK02 
Udary mózgu jako problem 

medyczny i społeczny  
2 

W01,W02,W04, K01,K02,K03 

TK03 
Urazy czaszkowo-mózgowe. Urazy 

i choroby rdzenia kręgowego 
2 

W01,W02,W04, K01,K02,K03 

TK04 
Choroby układu 

pozapiramidowego 
2 

W01,W02,W04, K01,K02,K03 

TK05 
Choroby demielinizacyjne 

 
2 

W01,W02,W04, K01,K02,K03 

TK06 
Choroby obwodowego układu 

nerwowego 
2 

W01,W02,W04, K01,K02,K03 

TK07 
Ból- patogeneza, rodzaje 

postępowanie 
2 

W01,W02,W04, K01,K02,K03 

TK08 Neuroonkologia 1 W01,W02,W04, K01,K02,K03 

 

E – learning  

Kliniczne podstawy 

fizjoterapii w neurologii i 

neurochirurgii 

10  

TK01 
Postępowanie neurochirurgiczne w 

chorobach układu nerwowego 
2 

W01,W02,W03,W04 

 

TK02 
Choroby infekcyjne układu 

nerwowego 
2 

W01,W02,W03,W04 

 

TK03 
Otępienia, obraz kliniczny, 

rodzaje, metody rehabilitacji  

 

2 
W01,W02,W03,W04 

 

TK04 
Bóle głowy i choroby o 

charakterze napadowym 
2 

W01,W02,W03,W04 

TK05 

Choroby płytki nerwowo – 

motorycznej, obraz kliniczny 

postępowanie terapeutyczne. 

stwardnienie zanikowe boczne   

2 

W01,W02,W03,W04 

 

E_LEARNING 

Fizjoterapia kliniczna w 

chorobach wewnętrznych w 

dysfunkcjach układu ruchu 

w neurologii i neurochirurgii 

10  

TK06 
Plastyczność i regeneracja układu 

nerwowego 
2 

W01,W02,W03,W04 

TK07 
Diagnostyka dla potrzeb 

rehabilitacji neurologicznej 
5 

W01,W02,W03,W04 

TK08 
Badania fizjoterapeutyczne na 

potrzeby rehabilitacji 

neurologicznej 
3 

W01,W02,W03,W04 

 Seminaria  60  

TK01 
Cele, zadania, zasady, etapowość i 

organizacja rehabilitacji 
2 W03, K01, K02, K03 
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neurologicznej 

TK02 
Spastyczność- patogeneza, obraz 

kliniczny, postępowanie 
3 

W03, K01, K02, K03 

TK03 
Podstawowe metody reedukacji 

nerwowo - mięśniowej 
4 

W03, K01, K02, K03 

TK4 

Zaburzenia sfery behawioralnej: 

funkcje poznawcze, wykonawcze i 

emocjonalno-motywacyjne- 

metody rehabilitacji 

2 

W03, K01, K02, K03 

TK04 
Zaburzenia mowy w rehabilitacji 

neurologicznej 
2 

W03, K01, K02, K03 

TK05 
Rehabilitacja pacjentów z 

uszkodzeniami obwodowego 

układu nerwowego 
4 

W03, K01, K02, K03 

TK06 
Rehabilitacja pacjentów z 

chorobami mięśni 
2 

W03, K01, K02, K03 

TK07 
Rehabilitacja pacjentów po 

urazach czaszkowo - mózgowych 
2 

W03, K01, K02, K03 

TK08 
Rehabilitacja pacjenta po urazie 

rdzenia kręgowego 
4 

W03, K01, K02, K03 

TK09 
Fizjoterapia w stwardnieniu 

rozsianym 
3 

W03, K01, K02, K03 

TK10 
Diagnostyka i rehabilitacja w 

zespołach bólowych kręgosłupa 
4 

W03, K01, K02, K03 

TK11 
Metody rehabilitacji w zespołach 

otępiennych 
3 

W03, K01, K02, K03 

TK12 
Rehabilitacja pacjentów 

poudarowych 
4 

W03, K01, K02, K03 

TK13 

Uszkodzenia neurogenne pęcherza 

moczowego- rodzaje, etiologia, 

diagnostyka i postępowanie 

rehabilitacyjne 

2 

W03, K01, K02, K03 

TK14 
Zaburzenia połykania w 

rehabilitacji neurologicznej 
2 

W03, K01, K02, K03 

TK15 
Powikłania neurologiczne 

pacjentów hospitalizowanych w 

OIT 
2 

W03, K01, K02, K03 

TK16 
Rehabilitacja pacjenta po 

zabiegach neurochirurgicznych 
4 

W03, K01, K02, K03 

TK17 
Zawroty głowy- patogeneza, obraz 

kliniczny, diagnostyka, 

postępowanie  

3 
W03, K01, K02, K03 

TK18 
Programowanie planu rehabilitacji 

w dysfunkcjach układu ruchu w 

neurologii i neurochirurgii 
6 

W03, K01, K02, K03 

TK19 Klinimetria w neurorehabilitacji 2 W03, K01, K02, K03 

 Ćwiczenia kliniczne:   

TK01 

Praca z pacjentami w 

ambulatoriach i oddziałach 

klinicznych ze schorzeniami 

neurologicznymi i 

neurochirurgicznymi 

60 
U01,U02,U03,U04,U05,U06,U07, U08 

K01, K02, K03 

Zalecana literatura: 

Literatura podstawowa 

1. Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. T1-2. Wydaw. Medyczne Urban i Partner Wrocław 2013, 

dodruk 2017 

2. Kwolek A.: Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. PZWL 2012 

3. Kozubski W.: Neurologia- kompendium, PZWL, 2014 i późniejsze wydania 

4. Tarnacka B.: Rehabilitacja, AsterixMed, 2019 

5. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa 2005, dodruk 2006 i kolejne 
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Literatura uzupełniająca 

1. Kinalski R.: Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji. Podręcznik dla studentów i 

absolwentów wydziałów fizjoterapii. MedPharm 2008 

2. Opara J.: Neurorehabilitacja.  Elamed 2011 

3. Kwolek A.: Rehabilitacja w udarze mózgu: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 

  

Nakład pracy studenta   

Forma nakładu pracy studenta  

(udział w zajęciach, aktywność, 

przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

 

W ocenie (opinii) nauczyciela 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 150 

Przygotowanie do ćwiczeń/seminarium 20 

Czytanie wskazanej literatury 10 

Napisanie raportu z 

laboratorium/ćwiczeń/przygotowanie 

projektu/referatu itp. 

 

Przygotowanie do kolokwium/kartkówki  

Przygotowanie do egzaminu 10 

Inne …..  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 190 

Punkty ECTS  9 

Uwagi 

 

 

 

*Przykładowe sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 

EP – egzamin pisemny 

EU – egzamin ustny 

ET – egzamin testowy 

EPR – egzamin praktyczny 

K – kolokwium 

R – referat 

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych 

RZĆ – raport z ćwiczeń z dyskusją wyników 

O – ocena aktywności i postawy studenta  

SL – sprawozdanie laboratoryjne 

SP – studium przypadku 

PS – ocena umiejętności pracy samodzielnej 

W – kartkówka przed rozpoczęciem zajęć 

PM – prezentacja multimedialna 

i inne 


