
Wykłady w formie prezentacji PP, optymalnie z nałożonym głosem maja być przesłane na 

platformę edukacyjną WUM.  

W1. Metody planowania rodziny. 08.10.2020 

a. Fizjologia cyklu miesięcznego kobiety. Naturalne, mechaniczne i hormonalne metody 

regulacji poczęć. (D. Pietrzyk).  

b. Niepłodność małżeńska. Czynniki wpływające na płodność. Diagnostyka 

niepłodności. Współczesne metody leczenia niepłodności. (D. Warzecha) 

W2. Ciąża fizjologiczna. 15.10.2020 

a. 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)  

W 3. Edukacja prozdrowotna młodzieży w zakresie zachowań sprzyjających świadomemu 

rodzicielstwu i zdrowiu prokreacyjnemu. 21.10.2020. 

a. Treści kształcenia: Czynniki wpływające na zdrowie prokreacyjne. Edukacja 

zdrowotna i w zakresie zachowań seksualnych. rola pielęgniarki. Opieka 

przedkoncepcyjna.  Dorota Cholewicka   

W 4. Poród. Połóg. 22.10.2020 

a. Poród. Metody obliczania terminu porodu i zwiastuny zbliżającego się porodu. 

Charakterystyka poszczególnych okresów porodu. Mechanizm porodu 

fizjologicznego. Czynniki wikłające poród. (F. Kisielewski)  

b. Połóg. Treści kształcenia: Zmiany fizjologiczne w organizmie kobiety zachodzące w 

połogu. Powikłania połogu; zakażenia w połogu, krwotoki w połogu. (A. Saletra- 

Bielińska) 

W 5. Zmiany w podejściu do kobiety ciężarnej i rodzącej i położnicy we współczesnym 

położnictwie. 28.10.2020 

a. Treści kształcenia: Trójstopniowa opieka położnicza. Organizacja oddziałów 

położniczo-noworodkowych. Osoby towarzyszące przy porodzie. Alternatywne 

sposoby prowadzenia porodu. mgr Dorota Cholewicka  



b. Pielęgnacja i edukacja w połogu. Treści kształcenia: Profilaktyka powikłań w połogu. 

Fizjologia laktacji i najczęstsze problemy związane z laktacją. Wsparcie położnicy w 

karmieniu piersią. Dieta w połogu. Przyczyny i opieka nad położnicą z obniżonym 

nastrojem. Dorota Cholewicka 

W6. Menopauza. Stany zapalne narządu rodnego.  29.10.2020. 

a. 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)  

b. Stany zapalne narządu rodnego. Biocenoza pochwy. Najczęstsze zakażenia 

przenoszone drogą płciową; objawy, diagnostyka, leczenie. (A.Majewska) 

W 7.  Edukacja kobiet w okresie menopauzalnym i senium. 4.11.2020  

a. Treści kształcenia: Dieta i tryb życia w łagodzeniu dolegliwości okresu 

menopauzalnego. Znaczenie samoobserwacji i samopielęgnacji we wczesnym 

wykrywaniu chorób nowotworowych. Przygotowanie do badań diagnostycznych. 

Dorota Cholewicka 

W 8. Choroby nowotworowe narządu rodnego i gruczołu sutkowego.  5.11.2020 

a. Czynniki ryzyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie oraz leczenie raka szyjki i raka 

trzonu macicy. (B. Suchońska)  

b. Czynniki ryzyka, profilaktyka i wczesne wykrywanie oraz leczenie raka jajnika i raka 

gruczołu sutkowego. (W. Falęcki) 

W 9. Opieka nad pacjentka przed i po operacji ginekologicznej i mastektomii.  27.01.2021 

a. Treści kształcenia: Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w zależności od drogi 

operacji ginekologicznej różnymi drogami i opieka pooperacyjna we wczesnym i 

późnym okresie pooperacyjnym. Pielęgnacja i wczesna rehabilitacja po mastektomii. 

Wsparcie kobiet z problemami emocjonalnymi po zabiegach ginekologicznych i 

mastektomii. Dorota Cholewicka 

 

 


