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SYLABUS 2015-2021 

Część A - Opis przedmiotu kształcenia. 

Nazwa 

modułu/przedmiotu : 
TRANSPLANTOLOGIA Kod modułu LK.3.F021 

Wydział: 
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym 

Kierunek studiów: Lekarski 

Specjalności:  

Poziom studiów: I (licencjackie)    II (magisterskie)  III (doktoranckie)    jednolite magisterskie  x 

Rodzaj studiów: stacjonarne x  niestacjonarne x 

Rok studiów:  I   II   III   IV x  V   VI  
Semestr 

studiów:   

1   2  3   4  5   6   7x  8   9  

10  11  12  

Typ modułu/ 

przedmiotu: 
obowiązkowy x     fakultatywny  

Rodzaj modułu/ 

przedmiotu: 
kształcenia ogólnego      podstawowy     kierunkowy/profilowy  x 

Język wykładowy: polski x      obcy  

Forma kształcenia Godziny 

Wykład  

Seminarium 2 

Ćwiczenia 13 

Laboratorium  

E-learning  

Zajęcia praktyczne  

Praktyki zawodowe  

inne  

RAZEM 15 

Cele kształcenia: 

1. Zapoznanie studenta z podstawowa wiedzą dotyczącą  immunologii transplantacyjnej z 

uwzględnieniemodpowiedzi organizmu na przeszczep allogeniczny, badanie zgodności tkankowej, 

mechanizmów odrzucenia przeszczepu,  tolerancji immunologicznej, mechanizmu działania leków 

immunosupresyjnych. 

2. Przekazanie wiedzy na temat problematyki transplantacji komórek krwiotwórczych 

(rodzaje, wskazania, opis procedur i powikłania). 

3. Nauczenie studenta podstaw  transplantacji narządów z uwzględnieniem zasad pobierania narządów od osób 

zmarłych, przeszczepiania narządów od osób  żywych oraz sytuacji prawnej pobierania i przeszczepiania 

narządów. 

 

Macierz efektów kształcenia dla modułu /przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych 

efektów kształcenia oraz formy realizacjizajęć. 

Numer 

efektu 

kształcenia  

 

Student, który zaliczy moduł  ( przedmiot) wie/umie/potrafi: 

Metody weryfikacji 

osiągnięcia 

zamierzonych 

efektów kształceni: 

 

Forma zajęć 

dydaktycznych 

* wpisz symbol 
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W01 

 

   (B.W23.) 

zna w podstawowym zakresie problematykę komórek 

macierzystych i ich zastosowania w medycynie 

 

Test jednokrotnego 

wyboru 

S  

W02 

   (C.W21.) 

opisuje główny układ zgodności tkankowej 

 
S, Ć 

W03 

(C.W24.) 

określa genetyczne podstawy doboru dawcy i biorcy oraz 

podstawy immunologii transplantacyjnej 

 

S, Ć 

W04 

 

(F.W14.) 

zna w podstawowym  zakresie problematykę transplantologii 

zabiegowej, wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie 

uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym 

związane  

S, Ć 

W05 

(F.W15.) 

zna zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania 

śmierci mózgu   
S, Ć 

W06 

(G.W10.) 

zna regulacje prawne dotyczące przeszczepów, sztucznej 

prokreacji, aborcji, zabiegów estetycznych, leczenia 

paliatywnego, chorób psychicznych 

 

S, Ć 

W07 

(E.U3.) 

przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne 

pacjenta dorosłego 

 

Ocena asystenta Ć 

W08 

(E.U7.) 

ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta; 
Ocena asystenta Ć 

W09 

(E.U16.) 

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i 

profilaktyczne 
Ocena asystenta Ć 

W10 

(E.U17.) 

przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych 

poszczególnych leków oraz interakcji między nimi 
Ocena asystenta Ć 

W11 

(E.U18.) 

proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych 

terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec 

nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej 

Ocena asystenta Ć 

W12 

(E.U20.) 

kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego 
Ocena asystenta Ć 

W13 

(E.U26.) 

planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie 

przenoszone drogą krwi Ocena asystenta Ć 

W14 

(E.U27.) 

kwalifikuje pacjenta do szczepień 
Ocena asystenta Ć 

W15 

(E.U30a).) 

asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i 

zabiegów lekarskich:  

przetaczanie preparatów krwi i krwiopochodnych, 

Ocena asystenta Ć 

K01 Potrafi współpracować w grupie 
Ocena asystenta 

Ć 

K02 Aktywnie uczestniczy w zajęciach, zachowując się kulturalnie Ć 
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K03 Przygotowuje się do zajęć Ć 

K04 Potrafi rozmawiać z pacjentem, traktuje go z szacunkiem Ocena asystenta  Ć 

* W- wykład; S- seminarium; Ć- ćwiczenia; L- laboratorium; EL- e-learning; ZP- zajęcia praktyczne;  

   PZ- praktyka zawodowa;  

Proszę oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, 

umiejętności czy kształtowanie postaw np.:  

Wiedza  +  +  + 

Umiejętności ++ 

Postawy + 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) 

Forma nakładu pracy studenta 

 (udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawdzenie, itp.) 

Obciążenie studenta (h) 

1. Godziny kontaktowe  15 

2. Czas pracy własnej studenta 15 

 Sumaryczne obciążenie pracy studenta  30 

 Punkty ECTS za moduł/przedmiotu 1 

 Uwagi  

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć, pamiętając, aby przekładała się ona na 

zamierzone efekty kształcenia) 

1. Rodzaje przeszczepów Odpowiedź organizmu na przeszczep allogeniczny Antygeny zgodności tkankowej, 

badanie zgodności tkankowej. Mechanizmy odrzucenia przeszczepu.  Tolerancja immunologiczna, 

mechanizm działania leków immunosupresyjnych. 

2. Biologiczne właściwości komórek krwiotwórczych,  zasady doboru dawców i źródła komórek 

krwiotwórczych. Rejestry dawców szpiku i banki krwi pępowinowej 

3. Rodzaje transplantacji komórek krwiotwórczych: wskazania i przeciwwskazania do transplantacji 

allogenicznej i autologicznej.   

4. Przebieg  procedury transplantacji,  mobilizacja komórek krwiotwórczych, zasady leczenia 

kondycjonującego, monitorowanie przebiegu transplantacji, w tym badania molekularne. 

5. Powikłania transplantacji autologicznej i allogenicznej (powikłania infekcyjne,  ostra i przewlekła choroba 

przeszczep przeciw gospodarzowi,  inne powikłania wczesne i późne). Leczenie wznów choroby, 

przetaczanie limfocytów dawcy (DLI). 

6. Pobieranie narządów od osób zmarłych (proces od identyfikacji dawcy do pobrania narządu i jego   

przeszczepienia,  rozpoznanie śmierci pnia mózgu,  przeciwwskazania do pobrania narządu, zasady 

utrzymania czynności narządów od śmierci mózgu  do pobrania,  pobieranie narządów po zatrzymaniu 
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krążenia) i przeszczepianie narządów od dawców żywych. Zasady przechowywania materiału 

transplantacyjnego.  

7. Wywoływanie stanu tolerancji u biorcy przeszczepu alogenicznego. Wyniki odległe przeszczepienia narządu.  

Sytuacja prawna pobierania i przeszczepiania narządów (zgoda wprost/sprzeciw).:  prawa jednostki, prawa 

rodziny - Polska Ustawa Transplantacyjna i rozporządzenia   wykonawcze. 

Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne: 

 „Transplantologia w zarysie”  (red.) Wojciech Dyszkiewicz,Marek Jemielity, Krzysztof Wiktorowicz, UM 

Poznań 2009 

 "Interna Szczeklika 2018" (red.) Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, MP, Kraków 2018 

 "Immunologia" (red.) Gołąb Jakub, Jakóbisiak Marek, Lasek Witold. PWN 2006. 

 Inne pomoce dydaktyczne: prezentacje udostępniane przez prowadzących ćwiczenia, kopie publikacji 

naukowych 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (np. laboratorium, rzutnik multimedialny, inne…) 

1. Zestaw do prezentacji multimedialnych:  laptop, projektor multimedialny, ekran LCD min 42’, drobny sprzęt 

laboratoryjny, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne 

2. Drukarka do przygotowania pomocy naukowych i testu zaliczającego 

 

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

1. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń jest warunkiem zaliczenia zajęć i dopuszczenia do testu końcowego. 

2. Zaliczenie ćwiczenia oznacza obecność na zajęciach oraz pozytywny wynik zaliczeń w zakresie 

weryfikacji umiejętności oraz kompetencji. 

3. Nieobecność usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim oznacza zaliczenie ćwiczenia, jednak w celu 

otrzymania dodatkowych punktów należy zgłosić się do asystenta, który przeprowadzi kolokwium 

ustne/pisemne lub odbyć zajęcia z inną grupą studencką. 

4. System oceniania – ocenie podlegają umiejętności oraz kompetencje. 

5. Kompetencje i umiejętności oceniane będą na każdych zajęciach. Student może uzyskać 

każdorazowo punktację 0, 1, 2 w trakcie każdych zajęć.  Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest 

uzyskanie minimum 1 punktu na każdych zajęciach za oceniane umiejętności i kompetencje. 

6. Za ćwiczenia można zdobyć sumarycznie 6 punktów (ocena umiejętności i kompetencji), które 

zostaną doliczone do punktacji z testu końcowego.  

7. Ocen z poszczególnych ćwiczeń nie można poprawiać – są one ostateczne, jednak osoby, które 

otrzymały mniej niż 4 punkty, nie uzyskują zaliczenia przedmiotu oraz dopuszczenia do testu 

końcowego; zobowiązane są do zgłoszenia się do asystenta prowadzącego zajęcia i zaliczenia 

ćwiczeń w sposób wskazany przez asystenta. 

8. Student, który zakończył co najmniej jedno ćwiczenie z wynikiem 0 punktów (0 punktów za 

umiejętności i kompetencje) zobowiązany jest do odrobienia ćwiczeń u tego samego asystenta z 

inną grupą oraz jego zaliczenie. 

9. Ćwiczenia zalicza się studentowi, który zdobył min. 4 punkty podczas wszystkich ćwiczeń, wykazał 

się zdobyciem wszystkich umiejętności oraz reprezentował właściwe postawy. 

10. Zaliczenie przedmiotu oznacza zdanie testu końcowego, zdobycie wszystkich wymaganych 

umiejętności oraz reprezentowanie właściwych postaw przez studenta. 

11. Test końcowy składa się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Zakres tematyczny obejmuje 

zagadnienia z poszczególnych ćwiczeń. Nie jest podawana do wiadomości studentów baza pytań. 

Warunkiem zaliczenia testu końcowego jest uzyskanie minimum 70% pozytywnych odpowiedzi. 

12. Do punktacji z testu końcowego doliczane są punkty z ćwiczeń. Student może maksymalnie zdobyć 

26 punktów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Transplantologia” jest uzyskanie minimum  60 % 

możliwych do uzyskania punktów (16 punktów). 

 

 

http://medbook.com.pl/autor/pokaz/id/7904/autor/wojciech-dyszkiewicz
http://medbook.com.pl/autor/pokaz/id/7904/autor/wojciech-dyszkiewicz
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Nazwa i adres jednostki prowadzącej moduł/przedmiot, kontakt (tel./email): 

 

Zakład Transplantologii Klinicznej UM w Lublinie, 20-093 Lublin,  ul. Chodźki 7, 

agnieszkaszymczyk@umlub.pl 

 

Nazwisko osoby prowadzącej/osób prowadzących zajęcia: 

dr n. med. Agnieszka Szymczyk, lek. Mateusz Łubianka, dr n. med. Jolanta Pastryk 

 

 

 

Podpis Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia                                             Podpis Dziekana 

 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus / dr n. med. Agnieszka Szymczyk………………………………. 

 

 

Data sporządzenia sylabusa…………………………………………… 


