ANATOMIA
(zintegrowana z chirurgią)
dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego UJCM

Informacja dotycząca programu i warunków zaliczenia w roku akademickim 2017/18:
Jednostka prowadząca - Katedra Anatomii UJCM
Miejsce realizacji - Katedra Anatomii UJCM
Sposób realizacji - 20 godzin ćwiczeń podzielonych na 4 spotkania pięciogodzinne.
 W ramach zajęć z chirurgii w I semestrze III roku każda grupa, zgodnie z
harmonogramem, zostaje oddelegowana na zajęcia w Katedrze Anatomii.
 Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.
 Zajęcia kończą się zaliczeniem praktycznym. Sprawdzian praktyczny ma formę
kolokwium obejmującego znajomość wybranych 15 struktur anatomicznych. Do
uzyskania zaliczenia wymagane jest 70% punktów i 100% frekwencja.
 Zaliczenie wiedzy teoretycznej w formie testu odbędzie się w trakcie końcowego
egzaminu z chirurgii.
Zajęcia odbywają się w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek w godzinach od 8.00 do
13.00 w następującym harmonogramie dla poszczególnych grup:

02, 03, 04 i 05 październik 2017 – grupa 2
09, 10, 11 i 12 październik 2017 – grupa 12
16, 17, 18 i 19 październik 2017 – grupa 1
23, 24, 25 i 26 październik 2017 – grupa 4
30, 31 październik oraz 02, 06 listopad 2017 – grupa 3
14, 15, 16 i 20 listopad 2017 – grupa 6
21, 22, 23 i 27 listopad 2017 – grupa 5
5, 6, 7 i 11 grudzień 2017 – grupa 8
12, 13, 14 i 18 grudzień 2017 – grupa 13
19, 20, 21 grudzień 2017 oraz 03 styczeń 2018 – grupa 7

04, 08, 09 i 10 styczeń 2018 – grupa 10
11, 15, 16 i 17 styczeń 2018 – grupa 11
18, 22, 23 i 24 styczeń 2018 – grupa 9

Program zajęć:

DZIEŃ PIERWSZY
1. Ściany brzucha i miednicy
- budowa ścian brzucha
- struktury anatomiczne pachwiny
- obrazy laparoskopowe anatomii okolicy pachwinowej na zwłokach
- budowa ścian miednicy
2. Bóle brzucha
- unerwienie ścian brzucha i narządów jamy brzusznej
- unerwienie ścian miednicy i narządów miednicy mniejszej
- bóle trzewne
- bóle somatyczne
- bóle mieszane
3. Anatomia chirurgiczna cięć operacyjnych.

DZIEŃ DRUGI
1. Przepuklina kresy białej
2. Przepuklina pępkowa
3. Przepuklina kresy półksiężycowatej Spiegla
4. Przepukliny pachwinowe
5. Przepuklina nadpęcherzowa
6. Przepuklina udowa
7. Przepukliny lędźwiowe
8. Przepuklina przeponowa.

DZIEŃ TRZECI
1. Otrzewna
- zachyłki jamy otrzewnowej
- krezki i ich zawartość
2. Piętro gruczołowe
- anatomia topograficzna przełyku
- budowa ściany przełyku
- anatomia topograficzna żołądka
- unaczynienie i unerwienie żołądka
- dwunastnica
- trzustka
- wątroba
- śledziona
DZIEŃ CZWARTY
1. Piętro jelitowe
- jelito cienkie
- jelito grube
- przestrzeń zaotrzewnowa
2. Narządy miednicy
- odbytnica
3. Kolokwium praktyczne

Koordynator zajęć: dr hab. med. Artur Pasternak
email: artur.pasternak@uj.edu.pl

