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 Data - Treści programowe  

    

1 12.10.2022 

Godz. 15:15 – 17:30 (3h) 

Centrum Dydaktyczne, s221 

Endokrynna czynność trzustki. Zaburzenia glikemii. 
Cukrzyca I i II typu. Mikro- i makroangiopatia 
cukrzycowa. Powikłania cukrzycy: neuropatia, 
nefropatia, retinopatia, stopa cukrzycowa. 

Prof. D. 
Szukiewicz 

2 15.11.2022 
Godz. 13:00 – 15:15 (3h) ul. 
Litewska 14/16 SW1.01 

Etiologia i patogeneza wstrząsu. Rodzaje wstrząsu – 
hipowolemiczny, kardiogenny, dystrybucyjny. 
Hormonalne i hemodynamiczne mechanizmy 
wyrównawcze. 

Prof. D. 
Szukiewicz 

3 22.11.2022 
13:30 – 15:45 (3h) 
ul. Litewska 14/16 SW1.01 

Patofizjologia zaburzeń układu piramidowego i 
pozapiramidowego – choroba Parkinsona. Zaburzenia 
ruchu i mowy. Choroba otępienna - choroba Alzheimera 

PKowalczyk 

4 29.11.2022 
13:00 – 14:30 (2h) 
ul. Litewska 14/16 SW1.01 

Patofizjologia nerek. Podstawowe zespoły objawów - 
ostra i przewlekła niewydolność nerek, zespół 
nerczycowy. Białkomocz. Zaburzenia gospodarki wodno-
elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Mechanizm 
powstawania obrzęków 

PKowalczyk 

5 06.12.2022 
13:00 – 14:30 (2h) 
ul. Litewska 14/16 SW1.01 

Choroby krwi i układu krwiotwórczego. Układ 
czerwonokrwinkowy -niedokrwistości (anemie). Układ 
białokrwinkowy – choroby nienowotworowe i 
nowotworowe (białaczki ostre i przewlekłe). 
Zaburzenia krzepnięcia. 

PMrówka 

6 11.01.2022 
13:15 – 16:15 (4h) 
 
S Leśniowskiego 

Niewydolność oddechowa. Patofizjologia zaburzeń 
wentylacji o charakterze obturacyjnym (POCHP, astma). 
Choroby restrykcyjne płuc – choroby śródmiąższowe. 
Zespół ostrej niewydolności oddechowej. Zespół snu z 
bezdechem 

PKowalczyk 

7  jw Nadciśnienie tętnicze pierwotne i wtórne. Czynniki 
ryzyka choroby nadciśnieniowej. Pojęcie 
sodowrażliwości i sodoniewrażliwosci nadciśnienia 
tętniczego.  Powikłania nadciśnienia tętniczego. 

PKowalczyk 

8 18.01.2022 
13:15 – 16:15 (4h) 
S Leśniowskiego 

Etiologia i patogeneza zawału mięśnia sercowego. 
Wczesne zmiany komórkowe i makroskopowe, zmiany 
późne. Powikłania z uwzględnieniem zaburzeń 
przewodnictwa elektrycznego i zaburzeń 
hemodynamicznych. 

PKowalczyk 

9 jw Patofizjologia powstawania miażdżycy – hipoteza 
lipidowa i hipoteza przewlekłego uszkodzenia 
śródbłonka. Patofizjologia chorób niedokrwiennych ze 
szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej 
serca oraz zaburzeń przepływu mózgowego (udar 
niedokrwienny mózgu, zespół podkradania). 

PKowalczyk 



10 25.01.2022 
13:15 – 16:15 (4h) 
S Leśniowskiego 

Etiopatogeneza nowotworów. Pojęcie karcynogenezy. 
Molekularne podstawy rozwoju i przerzutowania 
nowotworów. 

PKowalczyk 

11 jw Endokrynologia, patofizjologia zaburzeń czynności 
przysadki, tarczycy i kory nadnerczy 

PKowalczyk 

 


