
Pielęgniarstwo 

I tydzień zajęć 

Poniedziałek 8-14 

Zajęcia seminaryjne on – line 

1. 8 - 8.45 Spotkanie z opiekunem grupy – omówienie organizacji 

zajęć w Klinice 

2. 9 - 9.45 Rozpoznanie i przebieg ciąży fizjologicznej – objawy 

ciąży, zmiany w poszczególnych układach. Opieka nad ciężarną, 

prowadzenie ciąży. (A. Saletra) 

3. 10 - 10.45 Poród fizjologiczny. Procedura przyjęcia pacjentki do 

porodu w Izbie Przyjęć. Przygotowanie kobiety do porodu. (W. 

Falęcki)  

4. 11 - 11.45 Poród patologiczny: zabiegi VE i kleszcze, cięcie 

cesarskie. Inne zabiegi położnicze. (M. Lipa) 

5. 12 – 12.45 Połóg fizjologiczny. Toaleta rany po nacięciu krocza. 

Połóg patologiczny – opieka pooperacyjna nad pacjentką po 

cięciu cesarskim. Laktacja. Dieta karmiącej – czy istnieje takie 

pojęcie? (D. Pietrzyk/A. Szczepkowska) 

6. 13 - 13.45 Rozpoznanie i przebieg ciąży wysokiego ryzyka – 

wybrane zagadnienia z zakresu patologii ciąży. Powikłania w I 

trymestrze ciąży. Poronienie. Ciąża ektopowa. Zasady 

postepowania z pacjentką. ( B. Godek)  

 

Wtorek 

Zajęcia w Klinice – Sala Wykładowa 8.30 – 14.30 (2 przerwy po 15 

minut) 

1. Pokaz filmów z zakresu perinatologii 

2. Podanie i omówienie tematów do opisu przypadku z zakresu 

perinatologii– praca będzie się odbywać w grupach 3 



osobowych, jako praca własna w dowolnej lokalizacji (studenci 

mogą pracować w domu) 

Środa 7-13 

1 podgrupa odbywa zajęcia na oddziałach 

2 podgrupy przygotowują opis przypadku 

Od 23.11 1 podgrupa na oddziale, 1 podgrupa przygotowuje opis 

przypadku 

Czwartek 7-13 

1 podgrupa odbywa zajęcia na oddziałach, 

2 podgrupy przygotowują opis przypadku 

Od 23.11.1 podgrupa na oddziale, 1 podgrupa przygotowuje opis 

przypadku 

Piątek 7-13 

1 podgrupa odbywa zajęcia na oddziałach 

2 podgrupy przygotowują opis przypadku 

Od 23.11: 8.30-14.30 w tym 2 przerwy 15 i 30 minut 

Prezentacja i omówienie z opiekunem grupy lub wyznaczona osobą 

prezentacji przypadków perinatologicznych  

II tydzień 

Poniedziałek 8-14 

Zajęcia seminaryjne on – line 

1. 8 - 8.45 Spotkanie z opiekunem grupy – podsumowanie i 

omówienie 1. tygodnia zajęć w Klinice 

2. 9 - 9.45 Krwawienie w II połowie ciąży – różnicowanie łożyska 

przodującego i przedwcześnie odklejonego. Nadciśnienie 



indukowane ciążą. Podstawowe zasady postępowania z ciężarną 

z podejrzeniem w/w patologii. (A. Szczepkowska) 

3. 10 - 10.45 Poród przedwczesny zagrażający. Zasady 

postepowania z pacjentką. Monitorowanie stanu płodu (USG, 

KTG). GDM. Cholestaza. (A. Majewska) 

4. 11 - 11.45 Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania. 

Podstawowe zagadnienia uroginekologiczne. (N. Sochacki – 

Wójcicka) 

5. 12 – 12.45 Nowotwory, stany zapalne narządu rodnego, 

zakażenia. (M. Smyka) 

6. 13 - 13.45 Planowanie rodziny. Metody regulacji poczęć (D. 

Warzecha). 

Od XI można w razie konieczności uwzględnić dr Jędrzejaka i dr 

Jędrę 

Wtorek 

Zajęcia w Klinice – Sala Wykładowa 8.30 – 14.30 (2 przerwy po 15 i 

30 minut) 

1. Pokaz filmów z zakresu ginekologii 

2. Podanie i omówienie tematów do opisu przypadku z zakresu 

ginekologii– praca będzie się odbywać w grupach 3 

osobowych, jako praca własna w dowolnej lokalizacji 

(studenci mogą pracować w domu) 

Środa 7-13 

2 podgrupy odbywają zajęcia na oddziałach 

1 podgrupy przygotowuje opis przypadku 

Od 23.11 1 podgrupa na oddziałach, 1 podgrupa przygotowuje opis 

przypadku 

Czwartek 7-13 

1 podgrupa odbywa zajęcia na oddziałach 



2 podgrupy przygotowują opis przypadku 

Od 23.11 1 podgrupa na oddziałach, 1 podgrupa przygotowuje opis 

przypadku 

 

Piątek 8.30 – 14.30 

Sala Wykładowa 

Prezentacja przypadków i ich omówienie: 24 prezentacje po max. 15 

minut komentowane przez opiekuna grupy lub położne zaliczające 

udział w ćwiczeniach. 

Od 23.11: prezentacja i omówienie przypadków ginekologicznych 

 

12.10-23.10  grupa 7a, 7b, 9a -  dr Majewska    24 osoby 
26.10-06.11  grupa 6a,6b, 9b  -  dr Falęcki          24 osoby 
09.11-20.11  grupa 2a,2b,9c  -  dr  Lipa             24 osoby 
23.11-04.12  grupa 4a,4b  -  dr Godek           16 osób 
 07.12-18.12  grupa 1a,1b -  dr Sochacki – Wójcicka  16 osób 
04.01-15.01  grupa 5a,5b  -  dr Pietrzyk        16 osób 
18.01-29.01  grupa 3a,3b  -  dr Radowicka/ Szczepkowska?      16 osób 
 
 
 
Wykłady w formie prezentacji PP, optymalnie z nałożonym głosem maja być przesłane na 

platformę edukacyjną WUM. Planowane na 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 05.11.20. 

W1. Metody planowania rodziny. Fizjologia cyklu miesięcznego kobiety. Naturalne, 

mechaniczne i hormonalne metody regulacji poczęć. (D. Pietrzyk). Niepłodność małżeńska. 

Czynniki wpływające na płodność. Diagnostyka niepłodności. Współczesne metody leczenia 

niepłodności. (D. Warzecha) Menopauza. Definicja i czas menopauzy.  Zmiany w narządach i 

układach kobiety w okresie okołomenopauzalnym.  Problemy zdrowotne kobiet w okresie 

okołomenopauzalnym. Hormonalna terapia zastępcza. (N. Sochacki) Stany zapalne narządu 



rodnego. Biocenoza pochwy. Najczęstsze zakażenia przenoszone drogą płciową; objawy, 

diagnostyka, leczenie. (A.Majewska) 

 W2. Ciąża fizjologiczna. Rozpoznanie i czas trwania ciąży. Fizjologiczne zmiany w organizmie 

kobiety ciężarnej. Powikłania w ciąży. Ciąża ektopowa. Krwawienia w ciąży. Choroby 

ogólnoustrojowe wikłające ciąże. Ciąża powikłana cukrzycą ciążową. Ciąża powikłana 

cholestazą. Nadciśnienie ciężarnych. (M. Lipa) Poród. Metody obliczania terminu porodu i 

zwiastuny zbliżającego się porodu. Charakterystyka poszczególnych okresów porodu. 

Mechanizm porodu fizjologicznego. Czynniki wikłające poród. .( F. Kisielewski) Połóg. Treści 

kształcenia: Zmiany fizjologiczne w organizmie kobiety zachodzące w połogu. Powikłania 

połogu; zakażenia w połogu, krwotoki w połogu. (A. Saletra- Bielińska) 

W3. Choroby nowotworowe narządu rodnego i gruczołu sutkowego.  Czynniki ryzyka,  

profilaktyka i wczesne wykrywanie oraz leczenie raka szyjki i raka trzonu macicy. (B. 

Suchońska) Czynniki ryzyka,  profilaktyka i wczesne wykrywanie oraz leczenie raka jajnika i 

raka gruczołu sutkowego. (W. Falęcki) 

 

 

 


