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1. METRYCZKA 

Rok akademicki 2020/2021 

Wydział Wydział Lekarski 

Kierunek studiów 
Kierunek Lekarski 

 

Dyscyplina wiodąca  
(zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019) 
Dyscyplina naukowa - nauki medyczne  

Profil studiów 
(ogólnoakademicki/praktyczny) 

profil ogólnoakademicki 

Poziom kształcenia  
(I stopnia/II stopnia/ 

jednolite magisterskie) 
Studia jednolite magisterskie 

Forma studiów 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

stacjonarne i niestacjonarne 

Typ modułu/przedmiotu 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Forma weryfikacji efektów  

uczenia się (egzamin/zaliczenie) 
zaliczenie 

Jednostka/jednostki prowadząca/e 
(oraz adres/y jednostki/jednostek) 

I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Pl. Starynkiewicza 1/3; 02-015 Warszawa 

tel.: (022) 58 30 301; fax.: (022) 58 30 302 

e-mail: iwona.dmochowska@wum.edu.pl 

Postępy w diagnostyce i leczeniu niepłodności 

Zastosowanie endoskopii ginekologicznej i ultrasonografii 

w położnictwie i ginekologii 
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Kierownik jednostki/kierownicy 

jednostek 
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś 

Koordynator przedmiotu (tytuł, imię, 

nazwisko, kontakt) 

Dr hab. n. med. Iwona Szymusik  

iwona.szymusik@gmail.com 

Dr n. med. Przemysław Kosiński 

pkosinski.mail@gmail.com  

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(imię, nazwisko oraz kontakt do osoby, 

której należy zgłaszać uwagi dotyczące 

sylabusa) 

Dr hab. n. med. Iwona Szymusik  

 

iwona.szymusik@gmail.com  

 

Prowadzący zajęcia 

Dr hab. n. med. Barbara Grzechocińska  

Dr hab. n. med. Iwona Szymusik  

Dr n. med. Przemysław Kosiński 

Dr n. med. Katarzyna Luterek 

Dr n. med. Piotr Marianowski 

Dr n. med. Michał Lipa 

Dr n. med. Robert Brawura- Biskupski-Samaha 

Dr Damian Warzecha             

Dr Dorota Pietrzyk 

Dr Aleksandra Zyguła      

Mgr Monika Staruch  

 

2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Rok i semestr 

studiów 

Rok V 

 

Semestr XII (letni) 

Liczba punktów 
ECTS 

2.00 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 
Liczba godzin Kalkulacja punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim 

wykład (W) - - 

seminarium (S) 30 2 

ćwiczenia (C) - - 

e-learning (e-L) ) w uzasadnionych przypadka dopuszcza się możliwość 

przeprowadzenia do 50% seminariów w formie e-learningowej 

- - 

zajęcia praktyczne (ZP) - - 

praktyka zawodowa (PZ) - - 

Samodzielna praca studenta 

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń - - 

 
 

mailto:iwona.szymusik@gmail.com
mailto:pkosinski.mail@gmail.com
mailto:iwona.szymusik@gmail.com
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3. CELE KSZTAŁCENIA 

C1 
Kształtowanie u studenta etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza oraz 

zasad promocji zdrowia opartego na dowodach naukowych i przyjętych standardach postępowania 

 

4. STANDARD KSZTAŁCENIA – SZCZEGÓŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ (dotyczy kierunków regulowanych ujętych w Rozporządzeniu 

Ministra NiSW z 26 lipca 2019; pozostałych kierunków nie dotyczy) 

Symbol 

i numer efektu 

uczenia się 

zgodnie ze 

standardami 

uczenia się 
(zgodnie z 

załącznikiem do 

Rozporządzenia 

Ministra NiSW  

z 26 lipca 2019) 

Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent* zna i rozumie: 

A.W6 zna i rozumie stadia rozwoju zarodka ludzkiego, budowę i czynność błon płodowych i łożyska, etapy rozwoju 

poszczególnych narządów oraz wpływ czynników szkodliwych na rozwój zarodka i płodu (teratogennych) 

 

B.W22. 

 

przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn 

B .W29. zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi 

medycyny 

C.W3. prawidłowy kariotyp człowieka i różne typy determinacji płodu 

C.W6. uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka i konfliktu serologicznego w układzie Rh 

C.W38. podstawowe zasady farmakoterapii 

C.W51. mechanizmy działania hormonów 

D.W8. funkcjonowanie podmiotów systemu ochrony zdrowia i społeczna role lekarza 

D.W14 zasady promocji zdrowia, jej zadania i główne kierunki działania, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości roli 

elementów zdrowego stylu życia 

D.W17. prawa pacjenta 

D.W18. zasady pracy w zespole 

E.W5. podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu 

E.W21. problematykę seksualności człowieka i podstawowych zaburzeń z nią związanych 

E.W36. przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego  w najczęstszych chorobach 

przenoszonych drogą płciową 

F.W3. zasady kwalifikacji do podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych, 

zasady ich wykonywania i najczęstsze powikłania 
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F.W9. funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane i postępowanie diagnostyczne oraz  terapeutyczne dotyczące 

w szczególności: 

1) cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń, 

2) ciąży, 

3) porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu, 

4) zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych, 

5) regulacji urodzeń, 

6) menopauzy, 

7)              podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych; 

Umiejętności – Absolwent* potrafi: 

B.U10. korzystać z baz danych, w tym internetowych, i wyszukiwać potrzebne informacje za pomocą dostępnych        

narzędzi 

B.U13. planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski 

C.U2. identyfikować wskazania do wykonania badań prenatalnych 

C.U17. posługiwać się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych 

D.U12. komunikować się ze współpracownikami, udzielając informacji zwrotnej i wsparcia 

D.U13. przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych 

D.U15. przestrzegać praw pacjenta 

D.U16. wykazywać odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i przekazywanie wiedzy innym 

D.U17. krytycznie analizować piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, i wyciągać wnioski 

E.U29. 
wykonywać podstawowe procedury i zabiegi medyczne w tym: 

 2)monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię 

F.U13. 
rozpoznawać objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży                          

(nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy)     

F.U14. 
interpretować wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki i  płodu) i wyniki badań 

laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży; 

F.U15. interpretować zapis kardiotokografii (KTG); 

F.U16. rozpoznawać rozpoczynający się poród i nieprawidłowy czas jego trwania; 

F.U17. interpretować objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu 

F.U18. ustalać zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji; 

*W załącznikach do Rozporządzenia Ministra NiSW z 26 lipca 2019 wspomina się o „absolwencie”, a nie studencie 

 

5. POZOSTAŁE EFEKTY UCZENIA SIĘ (nieobowiązkowe) 

Numer efektu 

uczenia się 
Efekty w zakresie 

Wiedzy – Absolwent zna i rozumie: 
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W1 Uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania wiedzy w zakresie: 

- znajomości i rozumienia  przyczyn, objawów i zasad diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu 

do przebiegu ciąży fizjologicznej 

- wiedzy na temat funkcji rozrodczych kobiety, zaburzeń z nimi związanych, zasad planowania prokreacji 

Umiejętności – Absolwent potrafi: 

U1 poszerzać swój zasób wiedzy zyskany w trakcie zajęć podstawowych z położnictwa i ginekologii, efektywnie korzystać 

ze źródeł informacji, posiada zdolności samokształcenia, rozpoznać własne ograniczenia, dokonać  samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych, wykazać odpowiedzialność za swój rozwój 

Kompetencji społecznych – Absolwent jest gotów do: 

K1 

poszerzania swoich zasobów wiedzy zyskanych w trakcie zajęć podstawowych z położnictwa i ginekologii, 

efektywnego korzystania ze źródeł informacji, samokształcenia, rozpoznania własnych ograniczeń, samooceny 

deficytów i potrzeb edukacyjnych, wykazuje odpowiedzialność za swój rozwój 

 

6. ZAJĘCIA 

Forma zajęć Treści programowe Efekty uczenia się 

Seminarium (S1-S15) 

 

blok 30 godz. 

S1. Badanie USG 1 trymestru. Markery USG wad genetycznych. 

Ultrasonografia  w II trymestrze ciąży. - 2 godz.                23.02.21                                                                                                                                                                                     

Dr n. med. Michał Lipa 

                  

S2. Rola ultrasonografii w ocenie dobrostanu płodu. 

Ultrasonografia w ciąży bliźniaczej – 2 godz.                      02.03.21                                                                                                                 

Dr n. med. Robert Brawura- Biskupski-Samaha 

                                                                                    

S3. Laparoskopia i histeroskopia diagnostyczna i operacyjna    

- 2 godz.                                                                                    09.03.21                                                                                                                                                                              

Dr n. med. Piotr Marianowski       

                                                                                                                                              

S4. Wewnątrzmaciczna endoskopowa diagnostyka i terapia 

płodu - 2 godz.                                                                         16.03.21                                                                                                                                                                       

Dr n. med. Przemysław Kosiński 

                                                                          

S5. Znacznie ultrasonografii w ciąży z konfliktem serologicznym   

– 2 godz.                                                                                   23.03.21 

Dr n. med. Katarzyna Luterek 

                                                                                

S6. Endoskopia ginekologiczna w diagnostyce i leczeniu 

niepłodności. Zespół PCO. – 2 godz.                                    30.03.21 

Dr n. med. Piotr Marianowski  

 

S7. Endometrioza. Endometrioza a niepłodność  – wytyczne 

postępowania. Zespół bólowy miednicy mniejszej  

- 2 godz.                                                                      13.04.21 

Dr n. med. Piotr Marianowski / Dr Damian Warzecha             

                                                                                                        

S8. Epidemiologia niepłodności. Etiologia i diagnostyka czynnika 

żeńskiego niepłodności. Rola badań ultrasonograficznych  i 

rentgenowskich. – 2 godz.                                                     20.04.21                      

Dr hab. n. med. Barbara Grzechocińska / Dr Dorota Pietrzyk 

 

W1, U1, C1; 

 

A.W6 

 

B.W22.; B.W29. ;B.U10.; B.U13.; 

 

C.W3.; C.W6.; C.W38.; C.W51.; 

C.U2.; C.U17.; 

 

D.W8.; D.W14; D.W17.; D.W18.; 

D.U12.; D.U13.; D.U15.; D.U16.; 

D.U17.; 

 

E.W5.; E.W21.; E.W36.; E.U29.; 

 

F.W3.; F.W9.; F.U13.; F.U14.; 

F.U15.; F.U16.; F.U17.; F.U18.; 
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S9. Etiologia czynnika męskiego w niepłodności. Czynnik zapalny 

w niepłodności  męskiej. Możliwości leczenia farmakologicznego 

czynnika męskiego. Wskazania do biopsji jądra.  

- 2 godz.                                                                 23.04.21 (czwartek)                                                                             

Dr n. med. Piotr Marianowski  

 

S10. Zaburzenia endokrynologiczne a niepłodność partnerska 

- 2 godz.                                                                      27.04.21             

Dr hab. n. med. Barbara Grzechocińska 

 

S11.  Algorytm postępowania z niepłodną parą – aktualne 

rekomendacje – 2 godz.                                     30.04.21 (czwartek)                                                                                                                       

Dr n. med. Piotr Marianowski  / Dr Dorota Pietrzyk 

                                                            

S12. Leczenie farmakologiczne czynnika żeńskiego niepłodności 

– stymulacja owulacji- 2 godz.                                              11.05.21 

Dr  Aleksandra Zyguła     / Dr Damian Warzecha                                                                                                       

 

S13. Program IVF  w niepłodności – wskazania, aspekty kliniczne. 

Laboratorium embriologiczne w rozrodzie wspomaganym  

– 2 godz.                                                                             18.05.21              

Dr n. med. Piotr Marianowski 

 

S14. Ciąże po rozrodzie wspomaganym. Oncofertility – metody 

zachowania płodności – 2godz.                                            25.05.21 

Dr hab.  med. Iwona Szymusik / Dr n. med. Piotr Marianowski 

 

S15. Seksuologiczne aspekty u par z niepłodnością  

- 2 godz.                                                                     01.06.21  

Mgr Monika Staruch / Dr n. med. Piotr Marianowski 
 

 

7. LITERATURA 

Obowiązkowa 

G. Bręborowicz – „Położnictwo i ginekologia” t. 1/2 PZWL 2012r., Wznowienie 2016. 

Uzupełniająca 

Aktualne tematyczne publikacje naukowe. 
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8. SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Symbol 

przedmiotowego 

efektu uczenia się 

Sposoby weryfikacji efektu uczenia się Kryterium zaliczenia 

 

 

 

 

 

 

S1-S15 

Seminaria 

 

 

 

 

 

Sprawdzenie wiedzy  nabytej podczas  zajęć 

zaliczenie bez oceny 

 odbywa się na podstawie: 

- przygotowanie prezentacji/ 

eseju  na wybrany temat lub 

z zakresu seminariów  

- obserwacji  pracy studenta 

- oceny aktywności w czasie 

zajęć 

- oceny przygotowania 

do zajęć 

- dyskusji w czasie zajęć 

- 100% frekwencji na 

wykładach i ćwiczeniach  

(dopuszczalna jest jedna 

usprawiedliwiona 

nieobecność) 

 

9. INFORMACJE DODATKOWE (informacje istotne z punktu widzenia nauczyciele niezawarte w pozostałej części sylabusa, np. czy przedmiot 

jest powiązany z badaniami naukowymi, szczegółowy opis egzaminu, informacje o kole naukowym) 

Studenci zobowiązani są nosić identyfikator, zmienić ubranie oraz obuwie. 

Zajęcia odbywają się we wtorki i  czwartki (dwa spotkania – 23.04.20r. i 30.04.20r.) o godz. 14.30 w Bibliotece Kliniki (na parterze). 

 W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 30 osób.  

 

 


