
Pielęgniarstwo grupa: 7a, 7b, 8a 

Plan Zajęć 

I tydzień zajęć 12.10.2020 

Poniedziałek 8.00 – 14.00 

Zajęcia seminaryjne online 

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

2. 9 - 9.45 Poród fizjologiczny. Procedura przyjęcia pacjentki do porodu w Izbie Przyjęć. 

Przygotowanie kobiety do porodu. (W. Falęcki)  

3. 10 - 10.45 Poród patologiczny: zabiegi VE i kleszcze, cięcie cesarskie. Inne zabiegi 

położnicze. (M. Lipa) 

4. 11 – 11.45 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) 

5. 12 - 12.45 Krwawienie w II połowie ciąży – różnicowanie łożyska przodującego i 

przedwcześnie odklejonego. Nadciśnienie indukowane ciążą. Podstawowe zasady 

postępowania z ciężarną z podejrzeniem ww patologii. (A. Szczepkowska) 

6. 13 - 13.45 Poród przedwczesny zagrażający. Zasady postepowania z pacjentką. 

Monitorowanie stanu płodu (USG, KTG). GDM. Cholestaza. (N. Sochacki-Wójcicka) 

Wtorek 8.30 – 14.30 (2 przerwy po 15 minut) 

Zajęcia w Klinice – Sala Wykładowa  

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 7.00 - 13.00 

1 podgrupa (7a) odbywa zajęcia na oddziałach 

2 podgrupy (7b, 9a) przygotowują opis przypadku 

Czwartek 7.00 – 13.00 

1 podgrupa (7b) odbywa zajęcia na oddziałach, 

2 podgrupy (7a, 9a) przygotowują opis przypadku 

Piątek 7.00 – 13.00 

1 podgrupa (9a) odbywa zajęcia na oddziałach 

2 podgrupy (7a, 7b) przygotowują opis przypadku 

Prezentacja i omówienie z opiekunem grupy lub wyznaczona osobą prezentacji przypadków 

perinatologicznych. 



II tydzień 

Poniedziałek 8.00 – 14.00 

Zajęcia seminaryjne online 19.10.2020 

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

w Klinice 

2. 9 - 9.45 Problemy zdrowotne kobiet w wieku przekwitania. Podstawowe zagadnienia 

uroginekologiczne. (A. Majewska) 

3. 10 - 10.45 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)  

4. 11 - 11.45 Nowotwory, stany zapalne narządu rodnego, zakażenia. (M. Smyka) 

5. 12 – 12.45 Rozpoznanie i przebieg ciąży fizjologicznej – objawy ciąży, zmiany w 

poszczególnych układach. Opieka nad ciężarną, prowadzenie ciąży. (A. Saletra) 

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

Wtorek 8.30 – 14.30 (2 przerwy po 15 i 30 minut) 

Zajęcia w Klinice – Sala Wykładowa  

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 7.00 – 13.00 

2 podgrupy (7a, 7b) odbywają zajęcia na oddziałach 

1 podgrupa (9a) przygotowuje opis przypadku 

Czwartek 7.00 – 13.00 

1 podgrupa (9a) odbywa zajęcia na oddziałach 

2 podgrupy (7a, 7b) przygotowują 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. 

 

 


