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S YL AB US ZA JĘ Ć  

I n f o rma cj e  og ó ln e  

 

Nazwa ZAJĘĆ:                      Ginekologia i opieka ginekologiczna 

Rodzaj ZAJĘĆ Obowiązkowy 

Wydział PUM  Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów  Położnictwo 

Specjalność   

Poziom studiów  

jednolite magisterskie □* 

I stopnia X 

II stopnia □ 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów /semestr studiów  V/VI- semestr zimowy i letni 

Liczba przypisanych punktów ECTS  15: teoria 4,  praktyka 11 

Formy prowadzenia zajęć (liczba godzin) 

Ginekologia: 

Wykłady-10 h; e-learning-10 h; ćwiczenia warsztatowe-

10 h; ćwiczenia w CSM-6 h 

Opieka ginekologiczna: 

Wyklady-10 h; e-learning-10; ćwiczenia warsztatowe-6 

h; ćwiczenia-5 h; ćwiczenia w CSM-6 h; zajęcia bez 

nauczyciela-30 h; zajęcia praktyczne w warunkach 

symulowanych-6 h; zajęcia praktyczne-114 h; praktyki 

zawodowe-200 h 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów 

uczenia się  

- zaliczenie na ocenę: 

□ opisowe testowe 

□ praktyczne 

□ ustne 

X    zaliczenie bez oceny  

- egzamin końcowy: 

□ opisowy 

X           testowy 

□ praktyczny 

□ ustny 

Kierownik jednostki 
Prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa 

kurzawa@pum.edu.pl 

Adiunkt dydaktyczny lub osoba 

odpowiedzialna za przedmiot 

Ginekologia:  

Dr hab. n. med. O. Sipak-Szmigiel, Prof. PUM 

olimpiasipak-szmigiel@wp.pl 

Opieka ginekologiczna: 

dr n. zdr. Dorota Branecka-Woźniak 

dorota.branecka@pum.edu.pl 

Nazwa i dane kontaktowe jednostki 

Katedra i Zakład Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego 

PUM, creatio@pum.edu.pl 

Ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin 

Strona internetowa jednostki 

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-

zdrowiu/katedra-i-zaklad-ginekologii-i-zdrowia-

prokreacyjnego  

Język prowadzenia zajęć polski 
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Informacje szczegółowe 

Cele zajęć 

1. Zapoznanie z zasadami opieki ginekologicznej nad kobietą 

ze schorzeniami ginekologicznymi w różnych okresach jej 

życia. 

2. Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej, działań 

profilaktycznych, diagnostycznych i opieki w odniesieniu do 

kobiety zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie. 

3. Przygotowanie do oceny stanu zdrowia kobiety zdrowej, 

zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie. 

Wymagania wstępne w 

zakresie  

Wiedzy Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, 

farmakologii, socjologii, pedagogiki, psychologii 

Umiejętności Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia ww. modułów 

Kompetencji 

społecznych 
Umiejętność komunikacji z pacjentką 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

lp. efektu 

uczenia się  

Student, który zaliczył ZAJĘCIA 

wie/umie/potrafi: 

SYMBOL  

(odniesienie do)  

efektów uczenia 

się dla kierunku 

Sposób weryfikacji 

efektów UCZENIA 

SIĘ* 

W01 
Omówić techniki wspomaganego rozrodu oraz 

zasady monitorowania ciąży po zapłodnieniu 

pozaustrojowym. 

D.W21 E 

W02 
Omówić przyczyny krwawienia w pierwszej i 

drugiej połowie ciąży oraz zasady postępowania 

we wstrząsie i koagulopatii. 

D.W22 E 

W03 
Przedstawić zmiany zachodzące w organizmie 

kobiety w różnych okresach jej życia i 

nieprawidłowości w budowie narządów płciowych. 

D.W23 E, O, PS 

W04 
Omówić prawidłowy przebieg cyklu 

miesiączkowego i jego zaburzenia. 
D.W24 E 

W05 
Omówić naturalne metody regulacji poczęć i 

rodzaje antykoncepcji. 
D.W25 E 

W06 
Omówić granice norm i patologii seksualnych oraz 

zaburzenia seksualne występujące u kobiet 

w okresie rozrodczym. 

D.W26 E 

W07 
Przedstawić czynniki wpływające na płodność 

kobiety i mężczyzny oraz metody diagnozowania 

i leczenia niepłodności. 

D.W28 E 

W08 
Omówić etiologię dysfunkcji mięśni dna miednicy 

oraz zasady profilaktyki zaburzeń statyki narządu 

rodnego i nietrzymania moczu. 

D.W29 E 

W09 

Omówić postępowanie diagnostyczne, lecznicze i 

pielęgnacyjne u pacjentek ze stanami zapalnymi 

narządów rodnych, chorobami przenoszonymi 

drogą płciową, zaburzeniami statyki narządu 

rodnego i wysiłkowym nietrzymaniem moczu. 

D.W30 E 

W10 

Scharakteryzować zasady postępowania z 

pacjentką przed przeprowadzeniem zabiegów 

ginekologicznych i po ich przeprowadzeniu oraz 

w trakcie radioterapii i chemioterapii, a także rolę i 

zadania położnej w tym zakresie. 

D.W31 E 

W11 
Omówić zmiany zachodzące w organizmie kobiety 

w okresie menopauzy. 
D.W32 E 

W12 
Omówić udział położnej w badaniach 

diagnostycznych pacjentek z chorobami 
D.W33 E, O, PS 
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ginekologicznymi i ze zmianami w gruczole 

piersiowym. 

W13 

 Scharakteryzować etiologię i patogenezę chorób 

nowotworowych narządów płciowych żeńskich 

i gruczołu piersiowego oraz postępowanie 

leczniczo-pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w tych 

chorobach. 

D.W34 E 

W14 

Omówić charakterystykę poszczególnych 

nowotworów narządu rodnego pod względem 

etiologii, rozpoznania histopatologicznego, 

objawów klinicznych, podziału na stopnie 

kliniczne według Międzynarodowej Federacji 

Ginekologów i Położników (International 

Federation of Gynecology and Obsterics, FIGO) 

oraz zaawansowania nowotworu według 

klasyfikacji TNM (tumor modus metastases). 

D.W35 E 

W15 
Omówić zasady i programy profilaktyki chorób 

nowotworowych narządu rodnego i piersi. 
D.W36 E 

W16 

Scharakteryzować właściwości grup leków oraz 

ich działanie na układy i narządy organizmu 

pacjenta z różnymi chorobami, a także w 

zależności od jego wieku i stanu zdrowia, z 

uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji 

z innymi lekami i dróg podania. 

D.W50 E 

U01 

Przygotowywać kobietę i jej partnera do funkcji 

prokreacyjnej i do rodzicielstwa oraz prowadzić 

edukację w zakresie właściwych zachowań 

prekoncepcyjnych. 

D.U26 O,S 

U02 
Powadzić działania edukacyjne w zakresie 

naturalnych metod regulacji poczęć oraz w 

zakresie środków antykoncepcyjnych. 

D.U27 O, S 

U03 
Sprawować opiekę ginekologiczną nad kobietą w 

różnych okresach jej życia i różnym stanie 

zdrowia. 

D.U28 O, S 

U04 
Planować i sprawować opiekę nad kobietą i jej 

partnerem w okresie prekoncepcyjnym i w 

przypadku wystąpienia problemu niepłodności. 

D.U29 O, S 

U05 
Planować i sprawować opiekę nad pacjentami 

doświadczającymi niepowodzeń w prokreacji i nad 

rodziną obciążoną chorobami genetycznymi. 

D.U30 O 

U06 
Rozpoznawać choroby gruczołu piersiowego oraz 

edukować pacjentkę w zakresie samobadania 

i samoobserwacji. 

D.U31 O, S 

U07 
Rozpoznawać wczesne objawy chorób 

nowotworowych i stany przed/nowotworowe 

narządów płciowych. 

D.U32 O, S 

U08 
Rozpoznawać zaburzenia statyki narządu rodnego 

oraz uczestniczyć w leczeniu i profilaktyce 

nietrzymania moczu. 

D.U33 O, S 

U09 Rozpoznawać zaburzenia i patologie seksualne. D.U34 D 

U10 

Przygotowywać pacjentkę do zabiegów 

operacyjnych ginekologicznych przeprowadzanych 

z zastosowaniem różnych technik oraz planować 

opiekę po takich zabiegach, przygotowując do 

samoopieki i samopielęgnacji w warunkach 

domowych, we współpracy z rodziną pacjentki. 

D.U35 O, S 

K01 

Potrafi kierować się dobrem pacjenta, 

poszanowaniem godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, okazywać zrozumienia dla 

różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

K.1 D, O, S 
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empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną. 

K02 Przestrzegać praw pacjenta. K.2 S 

K03 

Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegać 

wartości i powinności moralne w opiece nad 

pacjentem. 

K.3 S 

K04 
Ponosić odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 
K.4 S 

K05 
Przewidywać i uwzględniać czynniki wpływające 

na reakcje własne i pacjenta. 
K.6 S 

Tabela efektów UCZENIA SIĘ w odniesieniu do formy zajęć 

lp. efektu 

uczenia się 
Efekty uczenia się 

Forma zajęć 
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W01 
Omówić techniki wspomaganego rozrodu oraz 

zasady monitorowania ciąży po zapłodnieniu 

pozaustrojowym. 

X        

W02 
Omówić przyczyny krwawienia w pierwszej i 

drugiej połowie ciąży oraz zasady postępowania 

we wstrząsie i koagulopatii. 

X  X      

W03 
Przedstawić zmiany zachodzące w organizmie 

kobiety w różnych okresach jej życia i 

nieprawidłowości w budowie narządów płciowych. 

X   X     

W04 
Omówić prawidłowy przebieg cyklu 

miesiączkowego i jego zaburzenia. 
X  X      

W05 
Omówić naturalne metody regulacji poczęć i 

rodzaje antykoncepcji. 
X  X      

W06 
Omówić granice norm i patologii seksualnych oraz 

zaburzenia seksualne występujące u kobiet 

w okresie rozrodczym. 

X  X      

W07 
Przedstawić czynniki wpływające na płodność 

kobiety i mężczyzny oraz metody diagnozowania 

i leczenia niepłodności. 

X  X      

W08 
Omówić etiologię dysfunkcji mięśni dna miednicy 

oraz zasady profilaktyki zaburzeń statyki narządu 

rodnego i nietrzymania moczu. 

X        

W09 

Omówić postępowanie diagnostyczne, lecznicze i 

pielęgnacyjne u pacjentek ze stanami zapalnymi 

narządów rodnych, chorobami przenoszonymi 

drogą płciową, zaburzeniami statyki narządu 

rodnego i wysiłkowym nietrzymaniem moczu. 

X   X     

W10 

Scharakteryzować zasady postępowania z 

pacjentką przed przeprowadzeniem zabiegów 

ginekologicznych i po ich przeprowadzeniu oraz 

w trakcie radioterapii i chemioterapii, a także rolę i 

zadania położnej w tym zakresie. 

X   X     

W11 
Omówić zmiany zachodzące w organizmie kobiety 

w okresie menopauzy. 
X   X     

W12 

Omówić udział położnej w badaniach 

diagnostycznych pacjentek z chorobami 

ginekologicznymi i ze zmianami w gruczole 

piersiowym. 

X   X     
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W13 

 Scharakteryzować etiologię i patogenezę chorób 

nowotworowych narządów płciowych żeńskich 

i gruczołu piersiowego oraz postępowanie 

leczniczo-pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w tych 

chorobach. 

X        

W14 

Omówić charakterystykę poszczególnych 

nowotworów narządu rodnego pod względem 

etiologii, rozpoznania histopatologicznego, 

objawów klinicznych, podziału na stopnie 

kliniczne według Międzynarodowej Federacji 

Ginekologów i Położników (International 

Federation of Gynecology and Obsterics, FIGO) 

oraz zaawansowania nowotworu według 

klasyfikacji TNM (tumor modus metastases). 

X        

W15 
Omówić zasady i programy profilaktyki chorób 

nowotworowych narządu rodnego i piersi. 
X        

W16 

Scharakteryzować właściwości grup leków oraz 

ich działanie na układy i narządy organizmu 

pacjenta z różnymi chorobami, a także w 

zależności od jego wieku i stanu zdrowia, z 

uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji 

z innymi lekami i dróg podania. 

X  X      

U01 

Przygotowywać kobietę i jej partnera do funkcji 

prokreacyjnej i do rodzicielstwa oraz prowadzić 

edukację w zakresie właściwych zachowań 

prekoncepcyjnych. 

 X    X   

U02 
Powadzić działania edukacyjne w zakresie 

naturalnych metod regulacji poczęć oraz w 

zakresie środków antykoncepcyjnych. 

 X    X  X 

U03 
Sprawować opiekę ginekologiczną nad kobietą w 

różnych okresach jej życia i różnym stanie 

zdrowia. 

 X    X  X 

U04 
Planować i sprawować opiekę nad kobietą i jej 

partnerem w okresie prekoncepcyjnym i w 

przypadku wystąpienia problemu niepłodności. 

 X    X  X 

U05 
Planować i sprawować opiekę nad pacjentami 

doświadczającymi niepowodzeń w prokreacji i nad 

rodziną obciążoną chorobami genetycznymi. 

 X    X  X 

U06 
Rozpoznawać choroby gruczołu piersiowego oraz 

edukować pacjentkę w zakresie samobadania 

i samoobserwacji. 

 X    X  X 

U07 
Rozpoznawać wczesne objawy chorób 

nowotworowych i stany przed/nowotworowe 

narządów płciowych. 

 X    X  X 

U08 
Rozpoznawać zaburzenia statyki narządu rodnego 

oraz uczestniczyć w leczeniu i profilaktyce 

nietrzymania moczu. 

 X    X  X 

U09 Rozpoznawać zaburzenia i patologie seksualne;  X    X  X 

U10 

Przygotowywać pacjentkę do zabiegów 

operacyjnych ginekologicznych przeprowadzanych 

z zastosowaniem różnych technik oraz planować 

opiekę po takich zabiegach, przygotowując do 

samoopieki i samopielęgnacji w warunkach 

domowych, we współpracy z rodziną pacjentki. 

 X   X X X X 

K01 

Potrafi kierować się dobrem pacjenta, 

poszanowaniem godności i autonomii osób 

powierzonych opiece, okazywać zrozumienia dla 

różnic światopoglądowych i kulturowych oraz 

empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną. 

  X    X  

K02 Przestrzegać praw pacjenta.   X      
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K03 

Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód 

zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegać 

wartości i powinności moralne w opiece nad 

pacjentem. 

     X  X 

K04 
Ponosić odpowiedzialność za wykonywane 

czynności zawodowe. 
     X  X 

K05 
Przewidywać i uwzględniać czynniki wpływające 

na reakcje własne i pacjenta. 
  X    X  

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Lp. treści 

programowej 
Treści programowe 

Liczba 

godzin 

Odniesienie do 

efektów uczenia się 

dla ZAJĘĆ 

Semestr zimowy 

GINEKOLOGIA 

Wykłady 10  

TK01 
Techniki wspomaganego rozrodu oraz zasady 

monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym. 
2 D.W21, D.W50 

TK02 
Etiologia dysfunkcji mięśni dna miednicy. Zaburzenia 

statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu 
2 D.W30, D.W50 

TK03 

Etiologia i patogeneza chorób nowotworowych 

narządów płciowych żeńskich i gruczołu piersiowego 

oraz postępowanie leczniczo-pielęgnacyjne i 

rehabilitacyjne w tych chorobach. 

Charakterystyka poszczególnych nowotworów narządu 

rodnego według Międzynarodowej Federacji 

Ginekologów i Położników  (International Federation 

of Gynecology and Obsterics, FIGO) oraz TNM  

(tumor modus metastases). 

4 
D.W34, D.W35, 

D.W50 

e-learning 10  

TK04 

Fizjologia i zaburzenia cyklu miesiączkowego, 

postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne. Naturalne 

metody regulacji poczęć i rodzaje antykoncepcji. 

3 
D.W24, D.W25,  

D.W50 

TK05 
Czynniki wpływające na płodność kobiety i mężczyzny 

oraz metody diagnozowania i leczenia niepłodności 
2 D.W28, D.W50 

TK06 

Przyczyny krwawienia w pierwszej i drugiej połowie 

ciąży oraz zasady postępowania we wstrząsie i 

koagulopatii w położnictwie 

2 D.W22, D. W50 

TK07 

Podstawy seksuologii. Granice norm i patologii 

seksualnych, modele seksualności oraz 

charakteryzować aktywność seksualną w różnych 

okresach życia człowieka. 

3 D.W26, D.W50 

Ćwiczenia warsztatowe 10  

TK08 
Choroby nowotworowe i stany przednowotworowe 

narządów płciowych 
2 D.U32, K.1 

TK09 
Zaburzenia statyki narządu rodnego - leczenie i 

profilaktyka nietrzymania moczu 
2 D.U33, K.6 

TK10 Zaburzenia i patologie seksualne 1 D.U34, K.1 

TK11 

Opieka nad kobietą i jej partnerem w okresie 

prekoncepcyjnym, pacjentami doświadczającymi 

niepowodzeń w prokreacji i nad rodziną obciążoną 

chorobami genetycznymi 

3 
D.U26, D.U29, 

D.U30, K.1, K.6 

TK12 

Działania edukacyjne w zakresie naturalnych metod 

regulacji poczęć oraz w zakresie środków 

antykoncepcyjnych 

2 D.U27, K.1, K.6 

Zajęcia w warunkach symulacyjnych 6  

TK13 
Opieka nad pacjentką z nieprawidłowościami w 

pierwszej połowie ciąży 
3  D.U28, K.1, K.6 

TK14 Opieka nad pacjentką z nieprawidłowościami w drugiej 3 D.U28, K.1, K.6 
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połowie ciąży 

OPIEKA GINEKOLOGICZNA 

Semestr zimowy 

  Wykłady 20  

TK16 Badanie ginekologiczne 3  

TK17 
Opieka nad kobietą w okresie menopauzalnym i 

senium. Rola położnej  
3 

D.W23, D.W32, 

D.W50 

TK18 

Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne 

u pacjentek ze stanami zapalnymi narządów rodnych, 

chorobami przenoszonymi drogą płciową, zaburzeniami 

statyki narządu rodnego i wysiłkowym nietrzymaniem 

moczu 

 

4 D.W23, D.W50 

TK19 

Udział położnej w badaniach diagnostycznych 

pacjentek z chorobami ginekologicznymi i ze zmianami 

w gruczole piersiowym 

 

3 D.W31, D.W33, 

TK20 

Zasady postępowania z pacjentką przed 

przeprowadzeniem zabiegów ginekologicznych i po ich 

przeprowadzeniu, przygotowanie do samoopiekii  

samopielęgnacji w warunkach domowych, we 

współpracy z rodziną pacjentki. Opieka w trakcie 

radioterapii i chemioterapii.  Rola i zadania położnej  

3 D.W31, D.W50 

TK21 
Zasady i programy profilaktyki chorób nowotworowych 

narządu rodnego i piersi 
2 D.W36 

TK22 
Opieka ginekologiczna nad kobietą w różnych okresach 

jej życia i różnym stanie zdrowia 
2 D.W32 

Ćwiczenia warsztatowe 6  

TK23 

Przygotowanie pacjentki do zabiegów operacyjnych 

ginekologicznych przeprowadzanych z zastosowaniem 

różnych technik- opieka po zabiegach 

2 D.U35, K.1, K.2 

TK24 

Cele i zasady opieki prekoncepcyjnej  

Przygotowywać kobietę i jej partnera  

do funkcji prokreacyjnej i do rodzicielstwa 

oraz prowadzić edukację w zakresie właściwych 

zachowań prekoncepcyjnych 

2 
D.U26, D.U27, 

D.U29, D.U30, K.1 

TK25 

Rozpoznawać choroby gruczołu piersiowego oraz 

edukować pacjentkę w zakresie samobadania 

i samoobserwacji 

2 D.U32, K.1, K.2 

Ćwiczenia 5  

TK26 Badanie ginekologiczne 3 
D.U28, D.U35, K.1, 

K.6 

TK27 
Pobieranie materiałów do badań. Badanie 

cytoonkologiczne, bakteriologiczne, pH i KOH 
2 D.U28 

Zajęcia w warunkach symulacyjnych 8  

TK28 Badanie i samobadanie piersi 3 
D.U31, D.U32, K.1, 

K.6 

TK29 Podawanie leków dopochwowo i płukanie pochwy 2 
D.U28, K.1, K.3, 

K.6 

TK30 Opieka nad pacjentką po zabiegu ginekologicznym 3 
D.U28, D.U35, K.1, 

K.6 

Zajęcia bez nauczyciela 20  

TK31 

Opieka nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach 

życia. Rola położnej. 20 

D.W23, D.W30, 

D.W31, D.W32, 

D.W33 

Semestr letni Zajęcia praktyczne 114  

TK32 

Zasady opieki nad kobietą w oddziale ginekologii 

operacyjnej. Specyfika oddziału. 4 

D.U28, D.U29, 

D.U35, K.1, K.2, 

K.3 

TK33 Przyjęcie chorej w oddział ginekologii 4 D.U28, D.U35, K.1-
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K.6 

TK34 

Zadania położnej wynikające z funkcji pielęgnacyjno-

leczniczej, diagnostycznej. Udział położnej w 

zabiegach diagnostyczno-leczniczych w oddziale 

ginekologii operacyjnej. Przygotowanie do operacji. 

16 
D.U28, D.U32, 

D.U35, K.1-K.6 

TK35 

Zadania położnej wynikające z funkcji pielęgnacyjno-

leczniczej i diagnostycznej. Udział położnej w 

zabiegach diagnostyczno-leczniczych w oddziale 

ginekologii operacyjnej. Postępowanie po operacji. 

16 
D.U28, D.U35, K.1-

K.6 

TK36 
Zadania położnej wynikające z funkcji rehabilitacyjnej. 

8 
D.U28, D.U35, K.1-

K.6 

TK37 

Problemy pielęgnacyjne kobiety wynikające z jednostki 

chorobowej i pobytu w oddziale. Postępowanie w 

obniżeniu narządu rodnego, nietrzymania moczu, wad 

narządu rodnego, schorzeń onkologicznych narządu 

rodnego. 

16 
D.U28, D.U33, 

D.U35, K.1-K.6 

TK38 
Problemy pielęgnacyjne w ginekologii dziecięcej i 

dziewczęcej. 
8 

D.U28, D.U31, K.1-

K.6 

TK39 

Problemy pielęgnacyjne kobiet ze schorzeniem 

onkologicznym narządu rodnego i/lub piersi - radio- i 

chemioterapia. Edukacja pacjentki. 

16 
D.U28, D.U31, 

D.U35, K.1-K.6 

TK39 

Problemy pielęgnacyjne kobiet hospitalizowanych z 

problemem niepłodności. 16 

D.U28, D.U29, 

D.U30, 

D.U35, K.1-K.6 

TK39 

Problemy pielęgnacyjne kobiety wynikające z jednostki 

chorobowej i pobytu w oddziale.  Zakażenie i zapalenie 

narządu rodnego, zaburzenia cyklu miesiączkowego i 

krwawienia w ginekologii.  Stany nagłe w ginekologii. 

16 
D.U28, D.U35, K.1-

K.6 

Zajęcia praktyczne w warunkach symulowanych 6  

TK40 Stany nagłe w ginekologii  D.U35, K.1, K.6 

Semestr letni Praktyka zawodowa 200  

Oddział Ginekologii 160  

TK41 

Zadania położnej wynikające z funkcji pielęgnacyjno-

leczniczej, diagnostycznej. Udział położnej w 

zabiegach diagnostyczno-leczniczych w oddziale 

ginekologii operacyjnej. Przygotowanie do operacji. 

25 
D.U28, D.U32, 

D.U35, K.1-K.6 

TK42 

Zadania położnej wynikające z funkcji pielęgnacyjno-

leczniczej i diagnostycznej. Udział położnej w 

zabiegach diagnostyczno-leczniczych w oddziale 

ginekologii operacyjnej. Postępowanie po operacji. 

25 
D.U28, D.U35, K.1-

K.6 

TK43 
Zadania położnej wynikające z funkcji rehabilitacyjnej. 

9 
D.U28, D.U35, K.1-

K.6 

TK44 

Problemy pielęgnacyjne kobiety wynikające z jednostki 

chorobowej i pobytu w oddziale. Postępowanie w 

obniżeniu narządu rodnego, nietrzymania moczu, wad 

narządu rodnego, schorzeń onkologicznych narządu 

rodnego. 

25 
D.U33, D.U35, K.1-

K.6 

TK45 
Problemy pielęgnacyjne w ginekologii dziecięcej i 

dziewczęcej. 
8 

D.U28, D.U31, K.1-

K.6 

TK46 

Problemy pielęgnacyjne kobiet ze schorzeniem 

onkologicznym narządu rodnego i/ lub piersi - radio- i 

chemioterapia. Edukacja pacjentki. 

25 
D.U28, D.U31, 

D.U35, K.1-K.6 

TK47 

Problemy pielęgnacyjne kobiet hospitalizowanych z 

problemem niepłodności. 18 

D.U28, D.U29, 

D.U30, 

D.U35, K.1-K.6 

TK48 

Problemy pielęgnacyjne kobiety wynikające z jednostki 

chorobowej i pobytu w oddziale. Zakażenie i zapalenie 

narządu rodnego, zaburzenia cyklu miesiączkowego i 

krwawienia w ginekologii. Stany nagłe w ginekologii. 

25 
D.U28, D.U35, K.1-

K.6 

Izba Przyjęć Ginekologiczna 40  

TK49 Zasady opieki nad kobietą przyjmowaną do szpitala. 2 D.U28, K.1-K.6 
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Specyfika Izby przyjęć. 

TK49 

Problemy pielęgnacyjne kobiety przyjmowanej do 

szpitala. Zadania położnej wynikające z funkcji 

opiekuńczej. 

10 D.U28, K.1-K.6 

TK50 
Zadania położnej wynikające z funkcji diagnostyczno-

leczniczej. 
8 

D.U33, D.U35, K.1, 

K.2, K.3 

TK51 Przyjęcie kobiety do szpitala. 20 D.U28, K.1-K.6 

Zalecana literatura: 

Literatura podstawowa 

1. Bręborowicz G. H.: Położnictwo i Ginekologia. Tom II. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2015. Wyd.2 

2. Dębski R. (red.): Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Wyd. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.  

3. Putowski L.(red.): Leczenie niepłodności. Wydawnictwo Medpharm. 2011. 

4. Koper A.: Pielęgniarstwo onkologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015. Wyd. 1. 

Literatura uzupełniająca 

1. Bręborowicz G. H (red.): Farmakoterapia w ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

2019. Wyd.1. 

2. Barcz E.: Uroginekologia - schorzenia dna miednicy. Via Medica. Gdańsk 2017. Wyd.1. 

3. Dębski R.: Endokrynologia ginekologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018. Wyd.1. 

 

Forma nakładu pracy studenta (udział w zajęciach, 

aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

W ocenie (opinii) nauczyciela 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 195 

Przygotowanie do ćwiczeń/seminarium 15 

Czytanie wskazanej literatury 8 

Napisanie raportu z laboratorium/ćwiczeń/ 

przygotowanie projektu/referatu itp. 
 

Przygotowanie do kolokwium/kartkówki  

Przygotowanie do egzaminu 10 

Inne …..  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 228 

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 15 

 

Przykładowe sposoby weryfikacji efektów kształcenia: 

EP – egzamin pisemny 

EU - egzamin ustny 

ET – egzamin testowy 

EPR – egzamin praktyczny 

K – kolokwium 

R – referat 

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych 

RZĆ – raport z ćwiczeń z dyskusją wyników 

O - ocena aktywności i postawy studenta  

SL - sprawozdanie laboratoryjne 

SP – studium przypadku 

PS - ocena umiejętności pracy samodzielnej 

W – kartkówka przed rozpoczęciem zajęć 

PM – prezentacja multimedialna 


