
 
 

SYLABUS 
 

na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 

Nazwa 
przedmiotu/modułu Podstawy medycyny prewencyjnej z elementami telemedycyny 
Nazwa jednostki/-ek w 
której/ -ych jest 
przedmiot realizowany 

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych 

e-mail jednostki medycyna.populacyjna@umb.edu.pl 
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim 
Nazwa kierunku studiów Lekarski 
Poziom kształcenia Studia jednolite magisterskie 
Forma studiów stacjonarne ■                                  niestacjonarne■  

Język przedmiotu polski ■                                                    angielski  

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy■                                  fakultatywny  

Rok studiów/semestr 
 
I ■   II    III     IV    V   VI  
 

 
1    2 ■   3    4    5    6    7    8    10  
11    12  
 

Przedmioty 
wprowadzające wraz z 
wymaganiami wstępnymi 

brak 

Liczba godzin zajęć 
dydaktycznych z 
podziałem na formy 
prowadzenia zajęć 

40 h seminariów 

Założenia i cele 
przedmiotu 

Student powinien zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące prewencji chorób, w 
tym działań służących umacnianiu zdrowia i kształtowaniu postawy prozdrowotnej. Student 
posiądzie umiejętności planowania i stosowania odpowiednich działań interwencyjnych w 
celu zmniejszenia konsekwencji występowania chorób cywilizacyjnych. 

Metody dydaktyczne 
 

- przekazywanie wiedzy w formie wykładu 
- konsultacje  
- dyskusja 
- prezentacja 
- analiza literatury 
- projekt 
- opis przypadku 
- praca samodzielna 
- praca w grupie 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej przedmiot 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak 
dr Małgorzata Chlabicz 
dr Paweł Sowa 
mgr. Marlena Dubatówka 
lek. Natalia Zieleniewska 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za 
dydaktykę 

prof. dr hab. med. Karol Kamiński 

 
Symbol  

i numer efektu 
uczenia się 
zgodnie ze 

standardem 
kształcenia 
oraz inne 

przedmiotowe 
efekty uczenia 

się 

Opis kierunkowych efektów uczenia się 
Forma 
zajęć 

Metody weryfikacji osiągnięcia 
zamierzonych efektów uczenia się 



Wiedza  

B.W26 

zna podstawowe narzędzia informatyczne i 
biostatystyczne wykorzystywane w medycynie, w tym 
medyczne bazy danych, arkusze kalkulacyjne i 
podstawy grafiki komputerowej 

Seminar
ia 

Metody podsumowujące : 
- zaliczenie (test jednokrotnego 
wyboru)  
Metody formujące, np. 
- obserwacja pracy studenta 
- ocena aktywności w czasie zajęć 
- zaliczenia cząstkowe 
- opis przypadku 

B.W27 
zna podstawowe metody analizy statystycznej 
wykorzystywane w badaniach populacyjnych i 
diagnostycznych 

BW.28 
zna i rozumie możliwości współczesnej telemedycyny 
jako narzędzie wspomagania pracy lekarza 

B.W29 
zna zasady prowadzenia badań naukowych, 
obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro 
służących rozwojowi medycyny 

D.W13 
zna mechanizmy oraz cele i sposoby leczenia 
uzależnień od substancji psychoaktywnych 

DW.14 
zasady promocji zdrowia, jej zadania i główne kierunki 
działania, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości 
roli elementów zdrowego stylu życia; 

DW.15 
zna zasady motywowania pacjentów do 
prozdrowotnych zachowań i informowania o 
niepomyślnym rokowaniu 

Umiejętności 

B.U10 
korzysta z baz danych, w tym internetowych, i 
wyszukuje potrzebną informację za pomocą dostępnych 
narzędzi; 

Seminar
ia 

Metody podsumowujące: 
- realizacja określonego zadania  
Metody formujące: 
- obserwacja pracy studenta 
- ocena aktywności w czasie zajęć 
- zaliczenia cząstkowe 
- opis przypadku 

C.U6 

ocenia zagrożenia środowiskowe oraz posługuje się 
podstawowymi metodami pozwalającymi na wykrycie 
obecności czynników szkodliwych (biologicznych i 
chemicznych) w biosferze 

D.U1 
uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego 
subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta 
wynikające z uwarunkowań społeczno-kulturowych 

D.U2. 
dostrzega i właściwie reaguje na oznaki zachowań 
antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych 

D.U9 
udziela porady w kwestii przestrzegania zaleceń 
terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia 

G.U1 
opisuje strukturę demograficzną ludności i na tej 
podstawie ocenia problemy zdrowotne populacji 

G.U2 

potrafi uzyskać informacje na temat obecności 
czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych 
oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnym 
poziomie zapobiegania 

Kompetencje 

K4. 
dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz 
dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 

Seminar
ia 

Metody podsumowujące:  
- ocenianie ciągłe przez nauczyciela 
(obserwacja) 
Metody formujące: 
- obserwacja pracy studenta 
- dyskusja w czasie zajęć 

K6.  propaguje zachowania prozdrowotne 

K7 korzysta z obiektywnych źródeł informacji 

 

Punkty ECTS  1 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności Liczba godzin na zrealizowanie aktywności  
Zajęcia wymagające udziału prowadzącego: 

1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów) - 
2. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów) - 

3. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów) 40 h 
4. Realizacja przedmiotu: fakultety - 
5. Udział w konsultacjach   



 razem: 40 h 

Samodzielna praca studenta: 

1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i 
praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu 
przypadku itp.) 

5 h  

2. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 
końcowego 

5 h  

 razem: 10 h  

  
Treści programowe przedmiotu: 

Efekty uczenia się 
(symbol i numer) 

Tematyka 

Seminarium 

DW.14 
C.U6, D.U2, G.U1, G.U2 
K4, K7 

 

Wprowadzenie do problematyki prewencji chorób. 
Projektowanie działań prewencji chorób (3 h) 

DW.14, DW.15 
D.U2, D.U.9, G.U2. 
K4, K7 

 

Znaczenie aktywności fizycznej i diety w prewencji 
chorób (3 h) 

DW.14, DW.15 
D.U2., D.U.9, G.U2 

K4, K7 
 

Prewencja chorób układu krążenia i metabolicznych 
(3 h) 

DW.14, DW.15 
D.U2., D.U.9, G.U2 

K4, K7 
 

Prewencja nowotworowa (3 h) 

DW.14, DW.15 
C.U6, D.U2, D.U9, G.U2. 
K4, K7 

 

Prewencja chorób poprzez oddziaływanie na palenie 
tytoniu, spożycie alkoholu innych i substancji 
psychoaktywnych,  ryzykowne zachowania seksualne 
oraz zagrożenia środowiskowe (3h) 

DW.14 
D.U2, D.U9, G.U1, G.U2. 

K7 
 

Diagnozowanie potrzeb prewencji chorób w 
populacji (3 h) 

DW.14, DW.15 
C.U6, D.U2, D.U9, G.U2. 
K4, K7 

 

Rola diety w prewencji chorób 

 

DW.14, DW.15 
C.U6, D.U2, G.U2. 
K4, K7 
B.W33. B.U11 

 

Wprowadzenie do telemedycyny. Miejsce 
telemedycyny w systemie elektronicznej informacji 
medycznej. Źródła danych w telemedycynie (3h)  

 
DW.14, DW.15 
C.U6, D.U2, G.U2. 
K4, K7 

B.W33. B.W31 B.U11 
 

Telemedycyna w obrazowaniu (3h) 

DW.14, DW.15 
C.U6, D.U2, G.U2. 
K4, K7 

B.W33. B.W31 B.U11 
 

Korzyści i pułapki dla lekarza praktyka w 
telemedycynie (3h) 

DW.14, DW.15 
C.U6, D.U2, G.U2. 
K4, K7 
B.W33. B.W31 B.U11 

 

Źródła i analiza informacji w sieci (3h) 



DW.14, DW.15 
C.U6, D.U2, G.U2. 
K4, K7 

B.W33. B.W31 B.U11 
 

Kryteria wiarygodności informacji (3h) 

DW.14 
D.U2, D.U9, G.U1, G.U2 

K4, K7 
 

Prezentacja i analiza programów prewencji chorób 
zaplanowanych przez studentów (5 h) 

 
Literatura podstawowa: (1-2 pozycje) 
 Interna Szczeklika - Podręcznik chorób wewnętrznych 2019, Rok wydania: 2019 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna 

Dostęp do wydania skróconego http://www.mp.pl/interna/ 
 Wytyczne ESC dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku, 

Kardiologia Polska 2016; 74, 9: 821–936 
 Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych obniżyć 

ryzyko sercowo-naczyniowe w 2019r, Zeszyty edukacyjne. Kardiologia polska 3/2020 
Literatura uzupełniająca: (1-2 pozycje) 

 Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (red.): Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012 

 Peckenpaugh N.J. (red. Wyd. pol. Gajewska D.) Podstawy żywienia i dietoterapia. Wyd. Elsevier Urban & Partner, 
Wrocław 2011 (dostęp online przez stronę biblioteki UMB) 

 Aleksandra Nabożny Balcerzak Bartłomiej, Wierzbicki Adam, Morzy Mikołaj, Chlabicz Małgorzata: Active 
annotation in evaluating the credibility of web-based medical information: guidelines for creating training data sets 
for machine learning, JMIR Medical Informatics, vol. 9, nr 11, 2021, 19 pp, DOI:10.2196/26065 (dostęp online 
przez stronę biblioteki UMB) 

 
 

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
Na zaliczenie przedmiotu składa się: 
-przygotowanie studenta do zajęć i aktywność podczas zajęć 
-przygotowanie projektu w formie pisemnej, przygotowanie prezentacji multimedialnej i ustnej – (uzyskanie z prezentacji 
minimum 60% punktów) 
Jeśli student uzyska na zajęciach średnią równą lub powyżej 4,0 (80%) uzyskuje zaliczenie przedmiotu. Pozostali studenci 
przystępują do zaliczenia końcowego przedmiotu, który ma formę pisemną obejmującą test wiedzy jednokrotnego wyboru. 
Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić oraz uzgodnić z prowadzącym formę ich zaliczenia. 

 
 
 
 
 
 
……………………………………………………..………………………….. 
(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia lub koordynatora przedmiotu) 


