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Przybliżenie całokształtu problematyki fizjoterapii i kompleksowej
rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu ruchu, ułatwiające
zrozumienie tej problematyki oraz świadome i celowe stosowanie
środków fizjoterapii i włączenie się w prace zespołów
rehabilitacyjnych. Cel ten ma być zrealizowany w ramach
teoretycznych i praktycznych zajęć z tego przedmiotu, ale w
oparciu o wiadomości i umiejętności nabyte poprzez inne
przedmioty (zwłaszcza kierunkowe) i własną pracę studenta.
1.
2.

metoda pokazu – omówienie i demonstracja ćwiczeń
metoda laboratoryjna – wykonywanie przez studentów badania
pacjenta oraz ćwiczeń usprawniających
3. metody dyskusyjne, dyskusja na temat zagadnień związanych z
umiejętnością oceny stanu pacjenta ortopedycznego dla
potrzeb rehabilitacji, programowanie tego procesu z
uwzględnieniem rodzaju schorzenia, jego okresu i stanu
pacjenta, właściwego doboru środków z uwzględnieniem
wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania, wykonywania
podstawowych zabiegów i wykorzystania podstawowych
metod stosowanych w rehabilitacji osób z różnymi
dysfunkcjami narządu ruchu oraz umiejętność kontrolowania
wyników rehabilitacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywne
uczestniczenie w procesie usprawniania pacjentów, podlegające
ocenie oraz kolokwium końcowe.

16.

Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji

17.

Wykaz literatury
podstawowej i
uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia
danego przedmiotu

Praktycznie obowiązuje umiejętność oceny stanu pacjenta dla
potrzeb rehabilitacji, programowania tego procesu z
uwzględnieniem rodzaju schorzenia, jego okresu i stanu pacjenta,
właściwego doboru środków z uwzględnieniem wskazań i
przeciwwskazań do ich stosowania, wykonywania podstawowych
zabiegów fizjoterapeutycznych i wykorzystywania podstawowych
metod stosowanych w rehabilitacji osób z różnymi dysfunkcjami
narządu ruchu oraz umiejętność kontrolowania wyników
rehabilitacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.
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