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Nazwa przedmiotu
Nazwa jednostki
prowadzącej przedmiot
Nazwa kierunku
Język przedmiotu
Grupa treści kształcenia, w
ramach której przedmiot jest
realizowany
Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia w
przypadku, gdy nie jest nim
osoba prowadząca dany
przedmiot
Formuła przedmiotu
Wymagania wstępne
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
Założenia i cele przedmiotu

Metody dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu.
Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji

Wykaz literatury
podstawowej i
uzupełniającej,
obowiązującej do zaliczenia
danego przedmiotu

Zaopatrzenie Ortopedyczne
Wydział Fizjoterapii, Katedra Podstaw Fizjoterapii, Zakład
Protetyki i Ortotyki
Fizjoterapia
polski
− Grupa treści kierunkowych
Studia I-go stopnia, rok II/ semestr 4
Dr hab. Janusz Kubacki, prof. nadzw.
Dr Marta Motow – Czyż
Dr hab. Janusz Kubacki, prof. nadzw.
Dr Marta Motow – Czyż

Wykład , ćwiczenia
Znajomość anatomii czynnościowej, mechaniki i zasad protetyki
St. stacjonarne , wykład 15, ćwiczenia 15 godzin w semestrze
St. niestacjonarne , wykład 5, ćwiczenia 10 godzin w semestrze
1
Zaopatrzenie ortopedyczne stanowi ważny dział Ortopedii i
Rehabilitacji w poznaniu, zrozumieniu zagadnień dysfunkcji i
ubytków narządu ruchu. Współpraca ortopedy, fizjoterapeuty i
technika, stanowi klucz do zwalczania dysfunkcji wad
wrodzonych i nabytych. Organizacja, działalność zaopatrzenia
ortopedycznego przyczynia się do zmniejszenia
niepełnosprawności, inwalidztwa i powrotu poszkodowanych osób
do środowiska i życia społecznego. Poznanie tych mechanizmów
jest konieczne do prawidłowego wykształcenia fizjoterapeuty.
Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia-praktyka
Obecność na zajęciach plus zaliczenia w dyskusji oraz zaliczenie
przedmiotu
-amputacja – zasady
-wady i zalety kikuta
- poziomy odjęcia kończyn
- protezy, ortezy, aparaty ortopedyczne, gorsety, parapodium
- praktyczne aspekty usprawniania niepełnosprawnych ruchowo
- pojecie alloplastyki
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