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Semestr VII
WYKŁADY:  Ogólna charakterystyka organizmu ludzkiego. Koncepcja biomaszyny: lokalizacja układów
biomaszyny: ruchowego zasilania, sterowania, wydalania. Układ bierny ruchu (szkielet kostny i jego
połączenia). Budowa tkanki kostnej. Rodzaje kości, funkcje mechaniczne i krwiotwórcze. Elementy
amortyzacyjne w układzie biernym ruchu. Charakterystyka połączeń międzykostnych (stawów).
Klasyfikacja par biokinematycznych. Opis poszczególnych części szkieletu z uwzględnieniem możliwości
ruchowych. Układ czynny ruchu. Rodzaje mięśni, opis budowy. Pojęcie aktonu mięśniowego,
charakterystyka mechaniczna działania siłownika mięśniowego. Podstawowe zależności mechaniczne;
siła mięśnia w funkcji czasu, siła jako funkcja długości mięśnia, siła a prędkość skracania mięśnia.
Zmiany siły mięśniowej pod wpływem treningu. Schemat układu krążenia. Budowa serca i naczyń
krwionośnych. Układ oddechowy – budowa płuc, mechanika oddychania. Układ pokarmowy – opis
poszczególnych części układu pokarmowego. Centralny układ nerwowy i układ obudowy, układ
autonomiczny. Budowa mózgu i rdzenia kręgowego. Budowa receptorów, sterowanie ruchami.

Osoba  odpowiedzialna  za  przedmiot : Dr nauk med. Stanisław Rumian

Jednostka  organizacyjna : Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana
Pawła II

Semestr VII
WYKŁADY:  Krew � skład, właściwości fizyczne i chemiczne. Krążenie � serce i jego budowa.
Oddychanie � ogólna charakterystyka oddychania. Trawienie � istota procesu trawienia. Wydalanie �
narządy wydalnicze i ich znaczenie dla organizmu. Metabolizm � ogólne pojęcie przemiany materii.
Gospodarka cieplna � stałość temperatury ciała. Wydzielanie wewnętrzne. Układ nerwowy. Ośrodkowy
układ nerwowy. Fizjologia mięśni. Zmysły. Ważniejsze problemy fizjologii pracy i wydolności fizycznej.

Osoba  odpowiedzialna  za  przedmiot : Dr nauk med. Stanisław Rumian

Jednostka  organizacyjna : Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana
Pawła II

Semestr VII
WYKŁADY:  Mechatronika w inżynierii medycznej: modelowanie fizyczne i matematyczne ruchu
ramienia jako podstawa sterowania; sterowanie komputerowe i system gromadzenia logistycznego;
projektowanie systemów monitorowania zużycia narządów ruchu z zastosowaniem nadzorowanych i
nienadzorowanych sieci neuronowych. Aspekty robotyczne w mechatronice: zastosowanie robotyki w
elementach narządów ruchu o złożonych kształtach; dynamika ruchu na płaszczyźnie ramienia robota.
Czujniki w mechatronice. Aspekty robotyczne w mechatronice: rejestracja powierzchni wyrobu z
zastosowaniem 3D skanowania laserowego; planowanie percepcji w czasie rzeczywistym dla
autonomicznych narządów ruchu; analiza odchylenia promienia laserowego w systemie
mechatronicznym. Siłowniki w mechatronice: piezomechanika – nowy podsystem w mechanice i jego
zastosowania w mechanice precyzyjnej; sterowanie położeniem elektromechanicznego siłownika z
luzem; rozumny system miękkiego ruchu (soft-start) komutatorowych silników elektromechanicznych

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Zarys fizjologii człowieka  IM-2
Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VII � WE1 (4 pkt.)

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Anatomia funkcjonowania człowieka  IM-1
Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VII � WE1 (6 pkt.)

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Mechatronika IM-3
Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VII � W2 (6 pkt.)



prądu przemiennego i prądu stałego ze scalonymi komutatorami elektronicznymi. Systemy
mechatroniczne: projektowanie wspomagane komputerem (CAD) w mechanizmach opartych na
pewnych pomysłach mechatronicznych. Techniki mikrostrukturowe: utrzymanie i testowanie (stan
techniki). Podejście postępowe w mechatronice: modelowanie fizyczne i matematyczne kinematyki
robotów elastycznych; metoda kompensacyjna deformacji elastycznej kół napędowych w nawigacji
robotów kulowych. Mechatronika w edukacji: mechatroniczna edukacja techniczna.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Zdzisław Juda

Jednostka organizacyjna Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
(E-4)

Semestr VIII
WYKŁADY:  Funkcje manipulacyjno-lokomocyjne człowieka. Kinematyczny opis ruchu, modele układu
ruchowego. Kryteria sterowania ruchem, zagadnienia biomechaniki morfologicznej. Biomechaniczne
modelowanie układu kręgosłupa człowieka. Elementy biometrii krzywych kręgosłupa. Statyka stawu
biodrowego, stan naprężeń i odkształceń w kości miednicy. Dobór modelu do analizy i opis zmian
operacyjnych zespołu stawu biodrowego. Modele fizyczne oraz równania konstytutywne kości, prawo
Wolffa, teoria funkcjonalnej adaptacji. Metody badań wytrzymałościowych tkanki biologicznej. Problemy
badań in vivo i in vitro. Biomechanika medyczna i inżynieria rehabilitacyjna � zastosowanie metod
elektrostymulacji. Techniczne środki wspomagania funkcji ruchowych. Ortodyka kończyny dolnej. Metody
zespoleń kości. Biomechaniczne aspekty projektowania protez i implantów kostnych. Czynniki
bezpieczeństwa, naprężenia kontaktowe, sztywność i podatność, wymagania stawiane substytutom
tkanki kostnej.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:  Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz

Jednostka organizacyjna:  Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
(M-1)

Semestr VIII
WYKŁADY:  Wprowadzenie: definicje, określenia, oznaczenia i schematy kinematyczne manipulatorów
i maszyn kroczących, wymiarowanie schematów, metody analizy ich ruchliwości, manewrowości,
przestrzeni roboczej i własności kinematycznych. Manipulatory: schematy kinematyczne manipulatorów
dla tertraplegików sterowane przez człowieka za pomocą ruchów kończyn szczątkowych lub głowy;
kinematyka i dynamika manipulatorów; programowanie ruchu manipulatorów; schematy chwytaków;
protezy stawów, dłoni i całej ręki. Maszyny kroczące: schematy maszyn kroczących spełniających
funkcje ortoz aktywnych dla paraplegików; ortozy prowadzące biodra z podporami, związane z nogami
i tułowiem; ortozy napędzane za pomocą elektrohydraulicznych siłowników; parapodium poruszane za
pomocą nadal czynnych mięśni człowieka, np. rąk, nie wymagające dodatkowych podpór. Wózki
inwalidzkie: biomechanika ruchu wózków z napędem ręcznym i elektrycznym; samochody inwalidzkie;
schematy mechanizmów sterowania ruchem samochodu inwalidzkiego; przystosowanie samochodów i
autobusów do przewozu ludzi niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich.

Osoba  odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk

Jednostka  organizacyjna : Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych (M-4)

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Biomechanika inżynierska  IM-4
Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VIII � WE3 (2 pkt.)

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Techniczne wspomaganie funkcji człowieka  IM-5
Semestr, wymiar godz. (W),

kt
VIII � W1 (5 pkt.)



Semestr VIII
WYKŁADY:  Zasady termodynamiki w procesach biologicznych, zjawiska dyfuzji i osmozy. Biofizyka
komórki, energetyka komórki, przemiana ATP-ADP, praca mechaniczna komórki, właściwości
elektryczne komórki. Rola błony komórkowej (transport w komórkach, elektryka błony komórkowej.
Biofizyka tkanki. Fizyka nerwów (potencjały czynnościowe, przewodnictwo). Działanie receptorów i
przekazywanie informacji). Sieci nerwowe. Fizyka mięśni. Rola białek mięśniowych. Energetyka mięśnia
(mechanizmy skurczu). Fizyka krążenia i pracy serca. Obwód krążenia (rola układu tętniczego i żylnego).
Sprężyste właściwości naczyń krwionośnych. Energetyka serca. Potencjały czynnościowe serca. Teoria
elektrokardiografii i wektokardiografii. Układ oddechowy. Mechanizm oddychania. Wymiana gazowa.
Energetyka oddychania. Fizyka zmysłów. Cechy obiektywne i subiektywne słuchu � psychologia słuchu.
Konstrukcja narządów słuchu i mowy. Infra- i ultradźwięki. Fizyka widzenia. Zdolność rozdzielcza oka.
Aberracje widzenia. Energetyka widzenia. Wspomaganie widzenia poprzez urządzenia optyczne. Wpływ
fizycznych warunków zewnętrznych na organizm ludzki (przyspieszenie, wibracje, ciśnienie, temperatura
(termoregulacja), wilgotność, pola elektromagnetyczne, promieniowanie niejonizujące). Podstawowe
prawa fizyki nuklearnej. Źródła energii nuklearnej i jej oddziaływanie na człowieka. Metody pomiarowe.
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Fizyczne metody diagnostyczne w medycynie.
Ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EKG, EEG, radiologia. Komputerowe
wspomaganie diagnostyki obrazowej.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Wojciech Karmowski

Jednostka organizacyjna: Samodzielny Zakład Metod Komputerowych
w Mechanice (L-6)

Semestr VIII
WYKŁADY:  Zarys treści przedmiotu, bibliografia i programografia. Omówienie roli i obszarów
zastosowań metod komputerowych w medycynie. Pakiety biurowe – pakiety programowe, możliwości i
ograniczenia. Praca grupowa – systemy i zastosowania. Internet – wprowadzenie do zastosowań w
medycynie. Programy do obliczeń matematycznych i statystycznych. Grafika komputerowa i analiza
obrazu. Zintegrowane systemy zarządzania. Podstawy analizy sygnałów. Sieci neuronowe – programy i
zastosowania.

LABORATORIUM:  Program laboratorium zgodny z tematyką wykładów.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański

Jednostka organizacyjna: Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali
(M-2)

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Biofizyka  IM-6
Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VIII � W2 (5 pkt.)

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Informatyka w medycynie  IM-7
Semestr, wymiar godz. (W, L), pkt.: VIII � WE1, L1 (4 pkt.)

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Wpływ wibracji i hałasu na organizm ludzki IM-8
Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VIII � W1 (4 pkt.)



Semestr VIII
WYKŁADY:  Źródła drgań mechanicznych i akustycznych w przemyśle. Identyfikacja źródeł drgań
i hałasu, ich własności i sposoby pomiaru. Charakterystyki czasowe procesów wibroakustycznych i
odpowiadające im spektra widmowe mocy. Podstawy teorii procesów stochastycznych, funkcja korelacji,
funkcja gęstości widmowej. Odpowiedź liniowych układów dynamicznych na wymuszenie będące
procesem ergodycznym. Wpływ wibracji i hałasu na organizm ludzki. Wibracja ogólna i wibracja
miejscowa. Kryteria oceny działania drgań i hałasu na organizm ludzki, omówienie istniejących norm.
Modelowanie ciała człowieka jako układu dynamicznego – istniejące modele biomechaniczne. Nowe
modele aktywne ciała siedzącego człowieka poddanego wibracjom. Nowe sposoby definiowania i oceny
dyskomfortu wibracyjnego – aplikacja teorii fuzzy logic. Podstawy redukcji drgań i hałasu (metody
pasywne i aktywne). Elementy wibroizolacji  ciała człowieka. Podstawy teorii optymalnych, aktywnych
układów wibroizolacji.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot : Dr hab. inż. Marek A. Książek, prof. PK

Jednostka organizacyjna : Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
(M-1)

Semestr VIII
WYKŁADY:  Biocybernetyka jako dział cybernetyki zajmujący się badaniem zasad przesyłania
i przetwarzania energii i informacji oraz sterowania w organizmach żywych. Biocybernetyka jako
narzędzie wykorzystujące metody matematyczne, a szczególnie metody analizy systemów
automatycznego sterowania i regulacji, jak również metody modelowania fizycznego i matematycznego
do wyjaśnienia procesów energetycznych i informacyjnych w przyrodzie, a zwłaszcza w biochemii,
bioelektryce, biomechanice i mechatronice biomedycznej. Modelowanie, symulowanie i sterowanie
procesów fizjologicznych. Ujęcie systemowe biocybernetyki w metodyce tworzenia modeli fizycznych i
matematycznych funkcjonalnych i zachowawczych procesów biocybernetycznych: biochemicznych,
bioelektrycznych i biomechanicznych oraz biomechatronicznych. Algorytm tworzenia modelu
matematycznego dowolnego funkcjonalnego i zachowawczego procesu biocybernetycznego. Ujęcie
rozwojowe biocybernetyki w metodyce tworzenia modeli fizycznych funkcjonalnych i zachowawczych
procesów biocybernetycznych: biochemicznych, bioelektrycznych i biomechanicznych oraz
biomechatronicznych. Biocybernetyka ruchu. Modele fizyczne i matematyczne: wybranych elementów
składowych szkieletu ludzkiego i jego mięśni oraz nerwów sterujących ich ruchem, układu krążenia krwi,
struktury i funkcjonowania serca wraz z naczyniami krwionośnymi oraz metabolizmu. Modele fizyczne i
matematyczne: układu oddechowego, struktury i funkcjonowania płuc i dynamiki oddychania, układu
pokarmowego oraz struktury i funkcjonowania jego elementów składowych. Modele fizyczne i matema-
tyczne: centralnego układu nerwowego (neurony, biologiczne i sztuczne sieci neuronowe), układu
obudowy, układu autonomicznego oraz struktury i funkcjonowania mózgu wraz z rdzeniem kręgowym,
struktury i funkcjonowania receptorów (narządów zmysłów) oraz sterowania ruchami. Wielopoziomowe
hierarchiczne systemy automatycznego sterowania i regulacji organizmów żywych; homeostaza jako
zdolność do stabilizacji środowiska wewnętrznego bądź wpływów środowiska zewnętrznego. Schematy
strukturalne i funkcjonalne bądź grafy przepływu sygnałów systemów automatycznego sterowania i
regulacji (kontroli) narządów wewnętrznych organizmu żywego i ich współdziałania. Procesy infor-
macyjne zachodzące w systemie: hormonalnym i immunologicznym organizmu żywego. Obraz
morfologiczny krwi jako zbiór informacji dotyczących elementów morfologicznych i upostaciowionych
krwi. Procesy przetwarzania energii i informacji, uczenia się i adaptacji zachodzące w centralnym
układzie nerwowym oraz w jego modelach fizycznych i matematycznych. Neurokomputery i
neurodynamika. Biologicznie sztuczne systemy percepcyjne – perceptrony. Przetwarzanie sygnałów
biomedycznych oparte na przesłankach biologicznych. Metody i systemy rozpoznawania obrazów i
mowy. Inżynieria kliniczna i sztuczna inteligencja. Filozoficzne i naukoznawcze implikacje biocybernetyki.
Modelowanie komputerowe – metody, programy, modele matematyczne i fizyczne wybranych prostych
procesów biocybernetycznych; reologiczne i lepkosprężyste modele fizyczne i matematyczne: mięśnia
niepobudzonego, pobudzenia mięśnia i dynamiki pracującego sarkomeru stawu wraz z zestawem mięśni
antagonistycznych i synergistycznych, układu oddychania, układów percepcyjnych oraz biologicznych i
sztucznych sieci neuronowych. Uczenie się w sieciach neuronowych. Rozwiązywanie zadań w zakresie
przetwarzania informacji w sieciach neuronowych.

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Biocybernetyka  IM-9
Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: VIII � W2 (5 pkt.)



Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska

Jednostka organizacyjna: Akademia Górniczo-Hutnicza

Semestr IX
LABORATORIUM:  Pojęcie i szczególna rola badań doświadczalnych w medycynie. Informacje
bibliograficzne i programistyczne. Program Statistica – moduły: statystyki podstawowe; statystyki
nieparametryczne; ANOVA/MANOVA; planowanie doświadczeń i inne. Parametryczne testy istotności:
test t różnicy między średnimi. Analiza wariancji (ANOVA). Nieparametryczne testy istotności: test
zgodności �2, test � Kołmogorowa i test Kołmogorowa-Smirnowa.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański

Jednostka organizacyjna: Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali
(M-2)

Semestr IX
WYKŁADY:  Wprowadzenie, mineralny budulec człowieka, podział biomateriałów. Wymagania
dotyczące biomateriałów – biozgodność, biotolerancja, biofunkcyjność. Rodzaje biomateriałów – metale i
stopy implantacyjne: materiały węglowe, materiały ceramiczne, polimery naturalne i syntetyczne,
zestawienie ich ważniejszych własności fizyko-mechanicznych. Funkcje biomateriałów: wszczepy i
implanty, protezy, membrany biomedyczne. Materiały na elementy sprzętu medycznego o przedłużonym
kontakcie z ustrojem. Biomateriały do zespolenia tkanek, materiały opatrunkowe, materiały pomocnicze
w technologii leków. Przykłady zastosowań biomateriałów w wybranych dziedzinach medycyny: ortopedii,
stomatologii, kardiochirurgii. Zajęcia seminaryjne z zastosowań biomateriałów w wybranych zakładach i
instytutach AM w Krakowie.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:  Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz

Jednostka  organizacyjna :  Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
(M-1)

Semestr IX
WYKŁADY:  Przegląd stosowanych metod mechanicznego wspomagania układu krążenia, inwazyjne i
bezinwazyjne sztuczne serce, rodzaje pomp wspomagających. Rodzaje i budowa sztucznej zastawki
serca. Sztuczna nerka. Hemodializa, dializa otrzewnowa, pozaustrojowe metody oczyszczania krwi –
heuroperfuzja, plazmoforeza, płyny dializacyjne. Sztuczne płuca – respiratory, zasada działania. Systemy
automatycznego dozowania leków. Sztuczna trzustka. Inne sztuczne organy.

LABORATORIUM:  Pomiar parametrów hemodynamicznych pomp wspomagających pracę serca.
Pomiar hemodynamiki sztucznej zastawki serca. Zapoznanie się z systemami automatycznego

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
Tytuł przedmiotu: Biomateriały  IM-11
Semestr, wymiar godz. (W), pkt.: IX � W2 (4 pkt.)
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dozowania leków. Zestaw do hemodializy – pomiary na stanowisku laboratoryjnym. Stacja uzdatniania
wody do hemodializy – pomiary parametrów.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:  Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz

Jednostka organizacyjna:  Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
(M-1)

Semestr IX
WYKŁADY:  Klasyfikacja aparatury biomedycznej: przyrządy i urządzenia diagnostyczne; przyrządy i
urządzenia wspomagające terapię; protezy i sztuczne narządy organizmu żywego. Diagnostyczne
sygnały bioelektryczne i zjawiska bioelektryczne w błonie komórkowej, w komórkach pobudliwych,
tkankach i narządach organizmu żywego i ich charakterystyka. Generowanie biopotencjałów
czynnościowych w komórkach nerwowych i mięśniowych; rejestracja; przetwarzanie wspomagane
komputerem oraz analiza biopotencjałów. Bioczujniki (biosensory). Analiza sygnałów biomedycznych.
Radiologia: era promieni Röntgena; nowoczesne stoły radiologiczne i fluoroskopowe; intensyfikatory
obrazu, filmowanie i telewidzenie. Angiografika – rentgenograficzna metoda diagnostyczna naczyń
krwionośnych po wprowadzeniu do nich środków kontrastujących. Podstawowe metody diagnostyczne
głównie w chirurgii, a zwłaszcza w neurochirurgii: arterografia tętnic, flebografia (angiografia żył).
Angiografia nieinwazyjna. Teleradiologia – umożliwiająca lekarzom oglądanie obrazów biomedycznych
we własnym domu lub innych oddalonych miejscach zamieszkania. Elektrokardiografia: pochodzenie i
charakterystyka ogólna sygnałów bioelektrycznych serca; sposoby odbioru biopotencjałów i ich
wzmocnienia, rejestracji i analizy; dobór elektrod i eliminacja zakłóceń; klasyczne układy odprowadzeń –
trójkąt Einthovena. Odprowadzenia podsercowe oraz wektokardiografia; długotrwała analiza
elektrokardiogramów metodą Holtera. Angiokardiografia – rentgenograficzna metoda diagnostyczna
naczyń krwionośnych i naczyń serca po wprowadzeniu do nich środków kontrastujących.
Balistokardiografia – metoda diagnostyczna układu krążenia polegająca na rejestracji graficznej za
pomocą balistokardiografu drgań ciała spowodowanych czynnością serca. Fonokardiografia – metoda
diagnostyczna czynności serca polegająca na rejestracji graficznej tonów i ewentualnych szmerów
sercowych za pomocą mikrofonu przykładanego do klatki piersiowej w okolicy serca. Fonoendoskopia –
mechatroniczna słuchawka lekarska. Encefalografia: interpretacja złożonych zapisów potencjałów
bioelektrycznych; struktura i funkcjonowanie biomedycznej mechatronicznej aparatury do rejestracji
i analizy niekonwencjonalnych potencjałów bioelektrycznych. Różne techniki analizy potencjałów
bioelektrycznych: WGG, EHG, EMG, ERG itp. Angioencefalografia – rentgenograficzna metoda
diagnostyczna naczyń krwionośnych mózgu, rdzenia kręgowego i czaszki polegająca na wprowadzeniu
do nich środków kontrastujących i wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich. Pneumoencefalografia –
rentgenograficzna metoda diagnostyczna mózgu polegająca na wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego po
wprowadzeniu powietrza w miejsce wyciągniętego uprzednio płynu mózgowo-rdzeniowego (poprzez
nakłucie lędźwiowe, podpotyliczne bądź rzadziej poprzez bezpośrednie nakłucie komór mózgu).
Termografia – termowizja biomedyczna. MRI (Magnetic Resonance Imaging) – technika obrazowania
oparta na zjawisku rezonansu magnetycznego. MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy):
spektroskopia magnetorezonansowa w diagnostyce AIDS i choroby Alzheimera. NM (Nuclear Medicine)
– medycyna jądrowa zapewniająca środki do dokładnego wskazania istnienia i położenia tkanek
patologicznych, umożliwiające studiowanie przepływu krwi i pokazujące ruch serca oraz stosująca
skanery i gamma-kamery. SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) – tomografia
komputerowa (obliczeniowa) z emisją pojedynczego fotonu. DD (Digital Dynacamera) – cyfrowa
dynakamera wytwarzająca ruchome obrazy narządów wewnętrznych (takich jak: mózg, wątroba, płuca i
serce). Superkomputer przeznaczony do obrazowania biomedycznego. Terapia radioizotopowa –
metoda leczenia promieniowaniem jonizującym. Ultrasonografia (USG) – metoda diagnostyczna
wykorzystująca zjawisko echa ultradźwiękowego, stosowana między innymi w okulistyce, neurologii,
ginekologii, pozwalająca na ustalenie szczegółów anatomicznych i topologicznych narządów i tkanek
zarówno prawidłowych, jak i zmienionych chorobowo. Ultrasonoterapia – metoda lecznicza
ultradźwiękami, stosowana w leczeniu nerwobólów, stanów zapalnych stawów, mięśni i pochewek
ścięgnistych. Diatermia – metoda lecznicza mikrofalami (prądami wysokiej częstotliwości i wysokich
napięć) wytworzonymi w aparacie do diatermii ultrakrótkofalowej, działającym na zasadzie
transformatora Tesli, przy czym obwód wtórny tego transformatora zamyka ciało chorego za
pośrednictwem przyłożonych elektrod (stosowana w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych, w
przebiegu gośćca, zapaleniu przydatków, zatok przynosowych, w rehabilitacji po urazach i innych).
Sztuczne narządy organizmu żywego: struktura i funkcjonowanie sztucznych narządów organizmu

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna
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żywego; sztuczna nerka – przyrząd do prowadzenia dializy, tj. dializator; sztuczne serce (krążeniowa
pompa elektromechanofluidyczna usprawniająca krążenie krwi; rozruszniki serca.

LABORATORIUM:  Rejestracja graficzna i analiza wybranych biopotencjałów. Aparat EKG – budowa,
działanie i zastosowania. Badanie działania różnych rodzajów rozruszników serca. Aparat USG –
budowa, działanie i zastosowania. Komputerowe przetwarzanie sygnałów biomedycznych. Cyfrowa
obróbka obrazów. Tomografia komputerowa (obliczeniowa). Analiza pracy i badanie sztucznej nerki –
dializatora.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot:  Dr nauk med. Stanisław Rumian

Jednostka organizacyjna: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Semestr IX
WYKŁADY:  Przegląd chorób biodra, kolana, stopy, kończyn górnych, kręgosłupa. Zadania ortopedii.
Budowa i techniki badania narządów ruchu. Metody leczenia ortopedycznego. Techniki i materiały
stosowane w protetyce. Usprawnianie narządów ruchu, fizykoterapia, hydroterapia. Rehabilitacja
zawodowa i społeczna, bariery architektoniczne.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr nauk med. Piotr Kłosiński

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Szpital Kliniczny im. L. Rydygiera

Semestr IX
WYKŁADY:  Związki mechaniki płynów z fizjologią. Ogólne zagadnienia dynamiki przepływu w układzie
krwionośnym. Modele matematyczne układu krwionośnego. Podstawy reologii i reometrii. Reologia krwi.
Reologia płynów ustrojowych. Wymiana masy i ciepła w układzie krwionośnym. Przepływ krwi w dużych
naczyniach krwionośnych. Nieustalony przepływ krwi w lepkosprężystych tętnicach o zmiennym
przekroju. Nieliniowe efekty w przepływie krwi. Kształt fali prędkości przepływu a naprężenie styczne na
ściankach tętnic. Mechanizmy utraty stateczności przepływu. Turbulentny przepływ krwi. Przepływ krwi w
przewężeniach i rozgałęzionych naczyniach. Transkapilarna filtracja. Przepływ krwi w małych naczyniach
i włośniczkach. Wpływ biopolimerów na parametry przepływu. Dynamika układu oddechowego.
Rozgałęzienia w płucach człowieka. Przepływ przez ściankę perforowaną. Przepływ gazu przy wdechu i
wydechu. Oddychanie w warunkach zmniejszonego ciśnienia zewnętrznego. Model matematyczny
układu oddechowego. Wymiana masy w układzie oddechowym. Mechanizm dyfuzyjny mieszania.
Zewnętrzne charakterystyki układu oddechowego.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Wojciech Karmowski

Jednostka organizacyjna: Samodzielny Zakład Metod Komputerowych
w Mechanice (L-6)
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Semestr IX
WYKŁADY:  Stopy metali stosowane w medycynie. Struktura i właściwości stopów stosowanych w
medycynie. Stopy na narzędzia chirurgiczne. Stopy do budowy urządzeń i aparatury medycznej.
Materiały na implanty – kryteria ich stosowania. Odporność korozyjna implantów – biozgodność. Stale
austenityczne – struktura, właściwości, oznaczanie. Stopy z kobaltem i molibdenem. Stopy tytanu.
Technologie stosowane w produkcji narzędzi chirurgicznych. Technologie stosowane w produkcji
implantów. Umacnianie wyrobów ze stali austenitycznych. Przepisy i normy dotyczące produkcji i kontroli
jakości wyrobów metalowych stosowanych w medycynie. Oznaczanie stopów metali stosowanych w
medycynie wg Euronorm.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK

Jednostka organizacyjna: Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali
(M-2)

Semestr IX
WYKŁADY:  System człowiek–obiekt techniczny C-OT. Modele sytemu, ich charakterystyka i więzi.
Zasady tworzenia systemów C-OT, algorytmy projektowania. Rozwój historyczny, powstanie narzędzi i
maszyn. Człowiek jako element C-OT. System nerwowy. Receptory mechaniczne dotyku, receptory
światła i działanie narządu wzroku, receptory drgań akustycznych, działanie narządu wzroku i
równowagi. Termoreceptory. Efektory ruchowo-energetyczne. Układ i działanie mięśni, układ
szkieletowy. Antropometryczne właściwości człowieka. Ergonomiczne właściwości przyrządów
sygnalizacyjnych i sterowniczych. Wskaźniki wzrokowe jakościowe i ilościowe. Sygnały słuchowe.
Podstawowe cechy urządzeń sterowniczych. Rodzaje urządzeń sterowniczych. Układy urządzeń
sygnalizacyjnych i sterowniczych. Maszyna jako element C-OT. Definicja i podział maszyn. Kierunki
rozwoju maszyn. Metody wspomaganego komputerowo projektowania konstrukcyjnego
i technologicznego. Automatyzacja wytwarzania. Zautomatyzowane systemy wytwarzania, autonomiczne
elastyczne i holoniczne systemy wytwarzania. Otoczenie bliskie jako element C-OT ze strony
środowiska. Wpływ oświetlenia, drgań, przyspieszeń.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Andrzej Samek

Jednostka organizacyjna: Centrum Pedagogiki i Psychologii PK  (0-5)

Semestr IX
WYKŁADY:  Marketing jako dziedzina wyspecjalizowanego zarządzania. Proces i funkcje zarządzania
marketingiem. Strategiczny i operacyjny wymiar marketingu. System informacji marketingowej. Proces i
metody badań marketingowych. Analiza SWOT na przykładzie specjalistycznego zespołu opieki
zdrowotnej. Postępowanie przedsiębiorstwa na rynku. Specyfika rynku przemysłowego zaopatrzenia
medycznego. Czynniki wpływające na nabywcę. Proces podejmowania decyzji o zakupie. Komunikacja i
negocjacje w biznesie. Tworzenie biznesplanu. Zarządzanie rozwojem nowego produktu. Test
marketingowy i komercjalizacja produktu. Strategie marketingowe w poszczególnych fazach cyklu życia
produktu. Zarządzanie przez jakość – filozofia Deminga i TQM. Koszty jakości w służbie zdrowia.
Obniżka kosztów ochrony zdrowia poprzez sprawną logistykę. Zarządzanie zespołami.
Odpowiedzialność społeczna i etyka. Globalizacja a zarządzanie.

Kierunek/Specjalność: MiBM / Inżynieria Medyczna

Tytuł przedmiotu: Technologia materiałów w medycynie  IM-16
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot: Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
Jednostka organizacyjna: Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji (M-6)


