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Wykłady
20.01.2020
Podziały układu nerwowego. Układ nerwowy ośrodkowy – mózgowie, rdzeń kręgowy. Narządy zmysłów

17.02.2020
Czaszka i mózgowie jako całość. Anatomiczne podstawy urazów czaszki.

24.02.2020
Okolice głowy i szyi. Trójkąty szyi. Mięśnie głowy i szyi. Układ naczyniowy głowy i szyi. Unerwienie struktur głowy i szyi. Jama
ustna. Wybrane zagadnienia z anatomii klinicznej głowy i szyi.

02.03.2020
Wybrane zagadnienia związane z patologiami ośrodkowego układu nerwowego, anatomia powstawania objawów
neurologicznych (objawy uszkodzenia OUN, porażenia nerwów czaszkowych, krwawienia wewnątrzczaszkowe).

09.03.2020
Szkielet kończyny górnej – kości, stawy, więzadła.

16.03.2020
Anatomia kończyny górnej – mięśnie, główne naczynia i nerwy

23.03.2020
Szkielet kończyny dolnej – kości, stawy, więzadła

30.03.2020
Anatomia kończyny dolnej – mięśnie, główne naczynia i nerwy

06.04.2020
Anatomia kliniczna kończyn – urazy kości i stawów, badanie tętna, zakładanie dostępów naczyniowych

20.04.2020
Anatomiczne podstawy wybranych zabiegów i procedur medycznych

Ćwiczenia
20.01.2020
Układ nerwowy ośrodkowy. Klasyfikacja układu ośrodkowego. Rdzeń kręgowy. Mózg. Móżdżek. Pień mózgu. Narządy
zmysłów.

17.02.2020
Czaszka i mózgowie jako całość. Anatomiczne podstawy urazów czaszki – złamania podstawy czaszki, krwawienia nad- i
podtwardówkowe, krwawienia podpajęczynówkowe i śródmózgowe.

24.02.2020
Okolice głowy i szyi. Trójkąty szyi. Mięśnie głowy i szyi. Układ naczyniowy głowy i szyi. Unerwienie struktur głowy i
szyi. Jama ustna. Wybrane zagadnienia z anatomii klinicznej głowy i szyi.

02.03.2020
Wybrane zagadnienia związane z patologiami ośrodkowego układu nerwowego, anatomia powstawania objawów
neurologicznych (objawy uszkodzenia OUN, porażenia nerwów czaszkowych, krwawienia wewnątrzczaszkowe).

09.03.2020
Szkielet kończyny górnej – kości, stawy, więzadła

16.03.2020
Anatomia kończyny górnej – mięśnie, główne naczynia i nerwy

23.03.2020
Szkielet kończyny dolnej – kości, stawy, więzadła.

30.03.2020
Anatomia kończyny dolnej – mięśnie, główne naczynia i nerwy

06.04.2020
Anatomia kliniczna kończyn – urazy kości i stawów (definicja pęknięcia, złamania, skręcenia, zwichnięcia), badanie
tętna, zakładanie dostępów naczyniowych

20.04.2020
Anatomiczne podstawy wybranych zabiegów i procedur medycznych: udrożnienie dróg oddechowych, konikotomia,
tracheostomia, intubacja, zgłębnikowanie żołądka. Wkłucia dożylne i dotętnicze. Masaż zewnętrzny serca u dziecka i u
dorosłego, nakłucie opłucnej, nakłucie otrzewnej. Unieruchamianie.

04.05.2020 ZALICZENIE zakres drugi

– sprawdzian praktyczny i test

11.05.2020 ZALICZENIE zakres drugi poprawkowe

– sprawdzian praktyczny i test
ZALICZENIE dopuszczające do egzaminu 01.06.2020

Egzamin 19.06.2020

