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Najważniejsze praktyczne problemy z ortopedii dziecięcej stanowiące trudności diagnostyczne dla 

lekarzy pierwszego kontaktu 

 

Lp. Tematyka kursu 
Wykład/ 

ćwiczenia 

Liczba 

godzin 

1 
Anatomia, fizjologia narządu ruchu, odrębności u dzieci, badania 
obrazowe narządu ruchu, postęp w diagnostyce, wartość badań 
rtg, usg, MRI, CT i scyntygrafii, zaburzenia chodu dziecka. 

W 2 

2 

Wady i choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego (choroba 
Perthesa, młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, biodro 
szpotawe, rozwojowa dysplazja i zwichniecie stawu) jako 
przyczyny coxartrozy u dorosłych. Zapobieganie, diagnostyka, 
leczenie. 

W 2 

3 

Wady postawy u dzieci, różnicowanie ze skoliozą. Proste testy i 
badanie ortopedyczne. Zmienność osi  kończyn dolnych dzieci, 
rozpoznawanie zagrożeń, małoinwazyjne sposoby leczenia. 
Następstwa zaburzeń osi kończyn dolnych u dzieci, młodzieży i 
dorosłych – ćwiczenia. 

Ć 2 

4 

Jak postęp w ortopedii dziecięcej zmienił „profil” leczonych 
dzieci w Klinice w ostatnich latach; metoda Ponsetiego leczenia 
stóp końsko-szpotawych, profilaktyka DDH, kręcz szyi, choroba 
Blount’a., mpdz – stosowanie toksyny botulinowej. 

W 2 

5 

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego. Rola wczesnej 
diagnostyki, postępy w rozpoznawaniu wady, sonografia, 
sposoby pielęgnacji prawidłowe i nieprawidłowe, fantomy 
niemowląt ze zwichniętymi stawami. 

W 2 

6 

Stopy płasko-koślawe, małoinwazyjne leczenie implantami , 
wskazania do operacji, znaczenie normalizacji stóp w rozwoju 
ruchowym młodzieży. Inne wady stóp - stopa płaska, stopa 
wydrążona, paluchy koślawe u młodzieży. Pokaz fantomów 
różnych wad stóp - ćwiczenia 

Ć 2 

7 

MPDz, typy niedowładów spastycznych, powikłania dotyczące 
stawu biodrowego, podwichnięcia i zwichnięcia. Leczenie 
toksyną botulinową. Nowoczesne metody zaopatrzenia 
aparatowego. 

W 2 

8 
Nowe czynniki etiologiczne urazów. Urazy na trampolinach, 
nowe typy sportów - quady, deskorolki itp. Możliwości 
zapobiegania urazom narządu ruchu u dzieci. 

W 2 

Suma godzin 16 
 

 

 

 

 

 


