
SEMESTR  ZIMOWY 2018/2019 -  Tematyka ćwiczeń

1. Dokumentacja w pediatrii – historia choroby,  karta gorączkowa, ochrona danych osobowych  w świetle obowiązujących przepisów.  Organizacja i funkcjonowanie 
oddziału niemowlęcego i ogólnopediatrycznego.

2. Wywiad. 
Ocena stanu ogólnego. Ocena przytomności  (skala Glasgow), ocena nawiązywania kontaktu  słowno-logicznego.

3. Badanie: skóry i jej przydatków. Badanie obwodowych węzłów chłonnych. Semiotyka najczęstszych schorzeń objawiających się zmianami skórnymi i powiększeniem 
węzłów chłonnych u dzieci.

4. Badanie głowy. Ocena wielkości ciemiączek. Ocena jamy ustnej i nosogardła. Semiotyka schorzeń uszu, nosa i jamy ustnej. Rozwój uzębienia. Badanie szyi, gruczoł 
tarczowy.

5. Badanie narządu ruchu. Układ kostny: najczęstsze zaburzenia w budowie kręgosłupa (lordoza, kyfoza, skolioza) i klatki piersiowej oraz kończyn dolnych (koślawość, 
szpotawość). Ocena postawy. Ocena ruchomości czynnej i biernej stawów. Badanie stawów biodrowych. Ocena układu mięśniowego (napięcia mięśniowego).

6. Klatka piersiowa. Badanie fizykalne płuc: oglądanie, opukiwanie, osłuchiwanie.  Semiotyka najczęstszych zaburzeń ze strony układu oddechowego: kaszel, duszność, 
sinica.

7. Badanie układu krążenia; osłuchiwanie tonów serca  i opukiwanie granic serca. Pomiar ciśnienia krwi i częstości akcji serca. Interpretacja wyników.  Semiotyka 
najczęstszych zaburzeń ze strony układu krążenia. Fizjologiczne odrębności układu krążenia  w wieku rozwojowym.  

8. Zasady badania szczegółowego jamy brzusznej i układu moczowo-płciowego u dzieci. Odrębności rozwojowe układu moczowo-płciowego. Semiotyka schorzeń jamy 
brzusznej u dzieci: ból brzucha (ostry, przewlekły), wymioty, biegunka, zaparcie, wolny płyn w jamie otrzewnej, powiększenie narządów miąższowych. Odrębności 
chorób nerek u dzieci. Interpretacja podstawowych wyników badań laboratoryjnych.

9. Badanie neurologiczne, ocena nerwów czaszkowych, objawy oponowe, objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Zasady badania fizjologicznych odruchów 
powierzchownych i głębokich (ścięgnistych). Semiotyka schorzeń ze strony układu nerwowego.

10. Ocena stanu ogólnego noworodka (skala Apgar),  metody oceny stopnia dojrzałości.  Noworodek donoszony – fizjologia. Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego.
Odruchy niemowlęce.  (Zajęcia odbywają się w Katedrze i Klinice Neonatologii).

11. Patologia noworodka: noworodek wcześniaczy;  za mały do wieku płodowego; za duży do wieku płodowego; z ciąży mnogiej.  Urazy okołoporodowe. Badania
przesiewowe noworodków. (Zajęcia odbywają się w Katedrze i Klinice Neonatologii).

12. Dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ocena norm wzrastania i rozwoju. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar częstości akcji serca, liczby oddechów. 
Posługiwanie się siatką centylową. Dokładna ocena anomalii rozwoju fizycznego w kolejnych etapach życia.

13.
ABC badania fizykalnego w pediatrii.  (Zajęcia odbywają się w centrum Symulacji Medycznej).

14.
Samodzielne zbieranie wywiadu i przeprowadzenie badania fizykalnego.  Opracowanie status praesens (wersja próbna).

15.
Samodzielne zbieranie wywiadu i przeprowadzenie badania fizykalnego. Omówienie statusu próbnego. Opracowanie status praesens (wersja na ocenę).


