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Regulamin i zasady przeprowadzenia walidacji kwalifikacji (egzaminu), kompetencji nabytych podczas 

szkolenia:  

„Terapia i diagnostyka ortopedyczna/neurologiczna” 
 

Jak przebiega proces walidacji?  

Po zakończonym szkoleniu i uzyskaniu zaświadczenia o jego ukończeniu, uczestnik ma 

prawo przystąpić do egzaminu, potwierdzającego nabyte kompetencje. Proces walidacji 

kwalifikacji kończy się uzyskaniem przez Uczestnika Projektu certyfikatu, potwierdzającego 

zdobyte umiejętności i kompetencje. Pierwszy etap sprawdzenia wiedzy to test pisemny. Po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku następuje test praktyczny. W warunkach zaaranżowanych, 

symulujących rzeczywiste, uczestnik samodzielnie wykonuje odpowiednie zadania. Na 

podstawie wyników z poziomu teoretycznego i praktycznego Egzaminator podejmuje 

decyzję o zatwierdzeniu lub nie kwalifikacji zawodowych.  

Kto przeprowadza walidację?  

Nad przebiegiem procesu walidacji czuwa specjalnie powołany specjalista z danej branży, 

posiadający odpowiednią wiedzę i uprawnienia do przeprowadzenia egzaminu.  

Uczestnik po ukończonym szkoleniu nabędzie umiejętności – efekty: 

- umiejętność diagnostyki funkcjonalnej układu ruchu u pacjentów ortopedycznych i 

neurologicznych 

- umiejętność planowania i prowadzenia terapii zgodnie z wytycznymi ICF, nauczaniem 

motorycznym i plastycznością mózgu u pacjentów ortopedycznych i neurologicznych 

-umiejętność programowania i wykonania terapii w zależności od jednostki chorobowej i 

aktualnego stanu pacjenta 

 
Egzamin część teoretyczna: 

 

- test wyboru 

- test jednokrotnej odpowiedzi z 4 możliwych  

- 20 pytań 

- zaliczenie od 15 punktów 

- pytanie wyświetlane są na rzutniku 

- uczestnik otrzymuje kartę egzaminacyjną  z odpowiedziami do zaznaczenia 

- czas 20 minut  

- zakres materiału będzie obejmował tematykę szkolenia 

 
 
 
 
 



 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Biuro Projektu: ul. Królowej Jadwigi 11, 32-089 Biały Kościół, tel. +48 660 418 553 

 

Tematyka szkolenia: 

1 Zasady diagnostyki i terapii ortopedyczno/neurologicznej 
 

2 Zasady neurofizjologiczne wykorzystywane podczas terapii (neuroplastyczność, 
nauczanie motoryczne) 
  

3 Badanie funkcjonalne, analiza biomechaniki i terapia dla stawu barkowego, 
promieniowo-nadgarstkowego,  skokowego, kolanowego, biodrowego kręgosłupa 
lędźwiowego, piersiowego, szyjnego 

4 Analiza pacjenta według ICF i praca na poziomie strukturalnym i aktywności 

5 Neuromobilizacje 

6 Transfery  

7 Trening równowagi, kontroli posturalnej i stymulacja czucia głębokiego 

8 Analiza i terapia chodu  

9 Normalizacja napięcia mięśniowego  

10 Kliniczne testy  do oceny pacjentów neurologicznych i ortopedycznych 

11 Demonstracje terapii pacjentów ortopedycznych i neurologicznych 
 

12 Wykorzystanie kliniczne terapii ortopedyczno/neurologicznej 
 

 

Przykładowe pytania: 
 

1. W której fazie chodu występuje wyprost w st. kolanowym, biodrowym  
a) MST  
b) TST 
c) ISW 
d) IC 

 
2. Niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego powoduje: 

a) Supinację przodostopia  
b) Koślawość tyłostopia 
c) Szpotawość tyłostopia 
d) Pronację przodostopia 

 

3. Uszkodzenie korzenia L4  charakteryzuje się  
a) Opadaniem stopy 
b) Brak wyprostu palucha 
c) Brak wyprostu w stawie kolanowym 
d) Brak zgięcia zgięcia podeszwowego 

 

4. Porażenie nerwu pośrodkowego powoduje: 
 

a) Ręka opadająca 
b) Ręka błogosławiąca  
c) Ręka  szponiasta 
d) Ręka butonierkowata 
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Egzamin część praktyczna: 

 

Przygotuj  7 minutowe nagranie   terapii pacjenta  z  wybranym przez uczestnika 
 

Nagranie powinno zawierać: 
  
- jeżeli pacjent nie wyraża zgody na nagranie, można przedstawić  terapie na koledze 
  
- krótkie przedstawienie swojej osoby ( imię i nazwisko, nazwa i data szkolenia), 
  
- omów diagnozę pacjenta, ograniczenia na poziomie partycypacji i aktywności, 
  
- wybierz  jedno ograniczenie na poziomie aktywności, którym się zajmiesz podczas nagrania 
  
- oceń pacjenta zgodnie z klasyfikacją ICF i postaw hipotezę dotyczącą niemożności 

wykonania przez pacjenta wybranej przez ciebie aktywności 
  
-  wspomnij o przeciwwskazaniach jeżeli występują 
  
- przedstaw  test na poziomie aktywności i na poziomie stuktur  i funkcji ciała 
  
- przedstaw terapie pacjenta zgodną z postawioną  hipotezą 
  
Nagranie wyślij na adres: 
 
testyrehabilitacja2017@gmail.com 
 
 
 
 

 

Biały Kościół, 1.05.2017r. 

 
 
 
 

mailto:testyrehabilitacja2017@gmail.com

