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S YL AB US ZA JĘ Ć  

I n f o rma cj e  og ó ln e  

 

Nazwa zajęć:                                      Położnictwo i opieka położnicza 

Rodzaj zajęć Obowiązkowy 

Wydział PUM  Nauk o Zdrowiu 

Kierunek studiów  Położnictwo 

Specjalność  Nie dotyczy  

Poziom studiów  

jednolite magisterskie □* 

I stopnia X 

II stopnia □ 

Forma studiów stacjonarne 

Rok, semestr studiów  

np. rok 1, semestr (I i II) 
Rok 2 semestr III i IV; rok 3 semestr V 

Liczba przypisanych punktów ECTS  16 (semestr III-4; semestr IV-9; semestr V-3) 

Formy prowadzenia zajęć 

Położnictwo: 

Wykłady: 16 godz.; e-learning: 10 godzin; seminaria: 

4 godz.;  

ćwiczenia w CSM: 6 godzin 

Opieka położnicza:  

Wykłady: 16 godz.; e-learning: 10 godzin; seminaria: 

4 godz.; ćwiczenia w CSM: 8 godz.; praca własna 

studenta: 30 godz.; zajęcia praktyczne: 114 godz.; 

zajęcia praktyczne w CSM: 6 godz.; praktyki 

zawodowe: 200 godz. 

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 Dr hab. n. med. Olimpia Sipak-Szmigiel, prof. PUM 

Osoby prowadzące zajęcia z 

zaznaczeniem adiunkta 

dydaktycznego lub osoby 

odpowiedzialnej za przedmiot 

Położnictwo: dr hab. n. med. Olimpia Sipak-Szmigiel, 

prof. PUM 

Opieka położnicza:  

dr n. med. Dorota Ćwiek; dorota.cwiek@pum.edu.pl  

dr n. zdr. Katarzyna Szymoniak 

dr n zdr. Małgorzata Zimny 

mailto:dorota.cwiek@pum.edu.pl
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Nazwa i dane kontaktowe jednostki 

Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży PUM, Ul. 

Żołnierska 48, 71-210 Szczecin, pokój 409. 

Tel. 91 4800983; fax. 91 4800978  

e-mail: spppol[at]pum.edu.pl 

Strona internetowa jednostki 

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

zdrowiu/samodzielna-pracownia-umiejetnosci-

polozniczych   

Język prowadzenia zajęć polski 

*zaznaczyć odpowiednio, zmieniając □ na X 

 

 

Informacje szczegółowe 

 

Cele modułu/przedmiotu 

1. Zapoznanie z zasadami opieki położniczej nad 

ciężarną, rodzącą, położnicą i jej rodziną oraz kobietą 

w okresie przedkoncepcyjnym. 

2. Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej, 

działań profilaktycznych i opieki w odniesieniu do 

kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy oraz kobiety w 

okresie przedkoncepcyjnym 

Wymagania wstępne w 

zakresie  

Wiedzy 1. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, 

patologii, embriologii i genetyki, farmakologii, 

socjologii, pedagogiki, psychologii. 

Umiejętności 2. Umiejętności uzyskane w wyniku kształcenia ww. 

modułów. 

Kompetencji 

społecznych 

3. 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 

Określić etiologię, patogenezę, metody 

diagnostyczne, leczenie i postępowanie 

pielęgnacyjno-położnicze w patologicznym 

przebiegu ciąży i połogu. 

D.W10 ET 

W02 

Przedstawić zasady monitorowania i metody oceny 

dobrostanu płodu w ciąży o przebiegu 

fizjologicznym, o nieprawidłowym czasie trwania 

oraz w wybranych stanach klinicznych matki i płodu, 

a także wydolności łożyska, oraz udział położnej w 

procesie diagnostyki w okresie okołoporodowym. 

D.W11 ET 

W03 

Omówić rekomendacje, wytyczne i algorytm 

postępowania diagnostycznego i profilaktyczno-

leczniczego oraz standardy sprawowania opieki 

położniczej nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą, 

kobietą w okresie połogu oraz patomechanizm, 

diagnostykę i sposoby terapii w przebiegu ciąży, 

porodu i połogu w przypadku współistnienia chorób 

niepołożniczych, chorób wynikających z reakcji 

organizmu kobiety na ciążę oraz zaburzeń 

psychicznych. 

D.W12 K, ET 

W04 Scharakteryzować udział położnej w profilaktyce i D.W13 K, ET 

mailto:spppol%5Bat%5Dsci.pam.szczecin.pl
https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/samodzielna-pracownia-umiejetnosci-polozniczych
https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/samodzielna-pracownia-umiejetnosci-polozniczych
https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/samodzielna-pracownia-umiejetnosci-polozniczych
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czynnościach diagnostyczno-leczniczych 

w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu i 

połogu oraz występowania chorób wynikających z 

reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób 

niepołożniczych. 

W05 

Opisać definicję połogu prawidłowego i 

nieprawidłowego oraz zakres opieki sprawowanej 

przez położną nad kobietą w okresie połogu, 

noworodkiem i ich rodziną. 

D.W14 ET 

W06 
Przedstawić proces laktacji i czynniki ryzyka 

niepowodzeń w karmieniu piersią. 
D.W15 ET  

W07 

Przedstawić działania edukacyjne dotyczące 

promocji karmienia piersią i rozwiązywania 

problemów laktacyjnych. 

D.W16 ET 

W08 

Omówić zasady postępowania w sytuacjach nagłych 

występujących podczas ciąży, porodu i połogu oraz 

udział położnej w prowadzeniu intensywnego 

nadzoru położniczego. 

D.W17 ET, K 

W09 

Przedstawić metody diagnostyczne w położnictwie 

oraz zadania położnej w przygotowaniu pacjentki i 

sprzętu do ich stosowania. 

D.W18 ET, K 

W10 

Scharakteryzować wpływ chorób zakaźnych i 

infekcyjnych na płodność kobiety, zasady 

profilaktyki nieswoistej i swoistej chorób zakaźnych 

stosowanej u kobiet w okresie ciąży i połogu, 

mechanizmy zakażenia płodu w przebiegu chorób 

bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych oraz 

wytyczne dotyczące postępowania z kobietą 

ciężarną, kobietą rodzącą i noworodkiem w 

przypadku wystąpienia takich chorób. 

D.W19 ET 

U01 

Rozpoznawać i eliminować czynniki ryzyka w 

przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności 

zapewniać pacjentce i jej dziecku opiekę 

specjalistów. 

D.U15 ET, K 

U02 

Ustalać indywidualny plan opieki prenatalnej w 

odniesieniu do kobiety ciężarnej, a w razie 

konieczności dokonywać jego modyfikacji. 

D.U16 ET, S, O, PS 

U03 

Planować postępowanie położnicze i obejmować 

opieką położniczą kobietę ciężarną i kobietę w 

okresie połogu, w zależności od rozpoznanej sytuacji 

położniczej. 

D.U17 K, S, O, PS, SP 

U04 

Wdrażać standardy dotyczące opieki nad kobietą 

ciężarną z zagrożeniem porodu przedwczesnego i w 

przebiegu porodu przedwczesnego. 

D.U18 S, O, PS, SP 

U05 

Promować karmienie naturalne, prowadzić 

poradnictwo laktacyjne w okresie przygotowania do 

laktacji i jej przebiegu, rozpoznawać problemy 

laktacyjne i podejmować działania prewencyjne w 

tym zakresie. 

D.U19 S, O, PS, SP 

U06 

Realizować zadania położnej w opiece 

profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży i w okresie 

połogu. 

D.U20 S, O, PS, SP, PM 

U07 
Rozpoznawać ciążę na podstawie objawów 

domyślnych, prawdopodobnych i pewnych. 
D.U21 S, O, PS, SP 

U08 

Stosować profilaktykę ogólną i swoistą chorób 

zakaźnych wobec kobiet przygotowujących się do 

macierzyństwa i kobiet ciężarnych. 

D.U22 S, O, PS, SP 
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U09 

Planować i sprawować opiekę położniczą nad 

kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie 

okołoporodowym, powikłanym współistniejącymi 

chorobami położniczymi i niepołożniczymi. 

D.U23 ET, S, O, PS, SP 

U10 

Monitorować stan matki i dziecka oraz zapewniać 

wsparcie w sytuacji ciężkiej choroby lub wady 

noworodka, poronienia, urodzenia dziecka 

martwego, niezdolnego do życia lub z urazem 

okołoporodowym. 

D.U24 ET, S, O, PS, SP 

U11 

Sprawować opiekę psychologiczną nad pacjentką po 

stracie ciąży, matką małoletnią i w innych sytuacjach 

szczególnych w położnictwie. 

D.U25 S, O, PS, SP 

K01 Przestrzegać praw pacjenta. K.02 S, O, PS, SP 

K02 

Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód zgodnie 

z zasadami etyki, w tym przestrzegać wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

K.03 S, O, PS, SP 

K03 

Dostrzegać i rozpoznawać własne ograniczenie w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywać samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

K.07 S, O, PS, SP 

Tabela efektów UCZENIA SIĘ w odniesieniu do formy zajęć 

lp. efektu 

uczenia 

się 

Efekty uczenia się 

Forma zajęć dydaktycznych 
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W01 

Określić etiologię, patogenezę, metody 

diagnostyczne, leczenie i postępowanie 

pielęgnacyjno-położnicze w patologicznym 

przebiegu ciąży i połogu; 

X  X     

W02 

Przedstawić zasady monitorowania i metody oceny 

dobrostanu płodu w ciąży o przebiegu 

fizjologicznym, o nieprawidłowym czasie trwania 

oraz w wybranych stanach klinicznych matki i płodu, 

a także wydolności łożyska, oraz udział położnej w 

procesie diagnostyki w okresie okołoporodowym; 

       

W03 

Omówić rekomendacje, wytyczne i algorytm 

postępowania diagnostycznego i profilaktyczno-

leczniczego oraz standardy sprawowania opieki 

położniczej nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą, 

kobietą w okresie połogu oraz patomechanizm, 

diagnostykę i sposoby terapii w przebiegu ciąży, 

porodu i połogu w przypadku współistnienia chorób 

niepołożniczych, chorób wynikających z reakcji 

organizmu kobiety na ciążę oraz zaburzeń 

psychicznych; 

X  X    X 

W04 

Scharakteryzować udział położnej w profilaktyce i 

czynnościach diagnostyczno-leczniczych 

w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu i 

połogu oraz występowania chorób wynikających z 

reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób 

niepołożniczych; 

X  X     

W05 
Opisać definicję połogu prawidłowego i 

nieprawidłowego oraz zakres opieki sprawowanej 
X  X     
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przez położną nad kobietą w okresie połogu, 

noworodkiem i ich rodziną; 

W06 
Przedstawić proces laktacji i czynniki ryzyka 

niepowodzeń w karmieniu piersią; 
X       

W07 

Przedstawić działania edukacyjne dotyczące 

promocji karmienia piersią i rozwiązywania 

problemów laktacyjnych; 

       

W08 

Omówić zasady postępowania w sytuacjach nagłych 

występujących podczas ciąży, porodu i połogu oraz 

udział położnej w prowadzeniu intensywnego 

nadzoru położniczego; 

X  X     

W09 

Przedstawić metody diagnostyczne w położnictwie 

oraz zadania położnej w przygotowaniu pacjentki i 

sprzętu do ich stosowania; 

       

W10 

Scharakteryzować wpływ chorób zakaźnych i 

infekcyjnych na płodność kobiety, zasady 

profilaktyki nieswoistej i swoistej chorób zakaźnych 

stosowanej u kobiet w okresie ciąży i połogu, 

mechanizmy zakażenia płodu w przebiegu chorób 

bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych oraz 

wytyczne dotyczące postępowania z kobietą ciężarną, 

kobietą rodzącą i noworodkiem w przypadku 

wystąpienia takich chorób; 

X  X     

U01 

Rozpoznawać i eliminować czynniki ryzyka w 

przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności 

zapewniać pacjentce i jej dziecku opiekę 

specjalistów; 

 X  X X X  

U02 

Ustalać indywidualny plan opieki prenatalnej w 

odniesieniu do kobiety ciężarnej, a w razie 

konieczności dokonywać jego modyfikacji; 

    X X X 

U03 

Planować postępowanie położnicze i obejmować 

opieką położniczą kobietę ciężarną i kobietę w 

okresie połogu, w zależności od rozpoznanej sytuacji 

położniczej; 

   X X X  

U04 

Wdrażać standardy dotyczące opieki nad kobietą 

ciężarną z zagrożeniem porodu przedwczesnego i w 

przebiegu porodu przedwczesnego; 

 X   X X  

U05 

Promować karmienie naturalne, prowadzić 

poradnictwo laktacyjne w okresie przygotowania do 

laktacji i jej przebiegu, rozpoznawać problemy 

laktacyjne i podejmować działania prewencyjne w 

tym zakresie; 

 X   X X  

U06 

Realizować zadania położnej w opiece 

profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży i w okresie 

połogu; 

 X  X X X  

U07 
Rozpoznawać ciążę na podstawie objawów 

domyślnych, prawdopodobnych i pewnych; 
    X X  

U08 

Stosować profilaktykę ogólną i swoistą chorób 

zakaźnych wobec kobiet przygotowujących się do 

macierzyństwa i kobiet ciężarnych; 

    X X  

U09 

Planować i sprawować opiekę położniczą nad kobietą 

ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie 

okołoporodowym, powikłanym współistniejącymi 

chorobami położniczymi i niepołożniczymi; 

 X  X X X X 

U10 

Monitorować stan matki i dziecka oraz zapewniać 

wsparcie w sytuacji ciężkiej choroby lub wady 

noworodka, poronienia, urodzenia dziecka martwego, 

 X  X X X  
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niezdolnego do życia lub z urazem okołoporodowym; 

U11 

Sprawować opiekę psychologiczną nad pacjentką po 

stracie ciąży, matką małoletnią i w innych sytuacjach 

szczególnych w położnictwie; 

 X   X X  

K01 Przestrzegać praw pacjenta.  X  X X X  

K02 

Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód zgodnie 

z zasadami etyki, w tym przestrzegać wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

 X  X X X  

K03 

Dostrzegać i rozpoznawać własne ograniczenie w 

zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywać samooceny deficytów i 

potrzeb edukacyjnych. 

 X   X X  

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Lp. treści 

programo

wej 

Treści programowe 
Liczba 

godzin 

Odniesienie do efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ 

Wykłady Położnictwo: 16  

TK01 

Stany nagłe w położnictwie: krwawienia w czasie 

ciąży/porodu/połogu, zagrażająca rzucawka i 

rzucawka. Zespół DIC. Wstrząs w położnictwie. 

4 D.W10, D.W12 

TK02 
Nieprawidłowy czas trwania ciąży: Poród 

przedwczesny. Ciąża po terminie.  
4 D.W10, D.W12 

TK03 Poród zabiegowy. Cięcie cesarskie.  2 D.W10, D.W12 

TK04 

Ciąża, poród i połóg u kobiet ze współistnieniem 

chorób: choroby układu sercowo-naczyniowego, 

oddechowego, choroby układu moczowego, 

nerwowego, choroby zatorowo-zakrzepowe, choroby 

nowotworowe w ciąży.  

6 D.W10, D.W12, D.W13 

Seminaria Położnictwo: 4  

TK05 

Ciąża, poród i połóg u kobiet ze współistnieniem 

chorób: nadciśnienie indukowane ciążą, cukrzyca, 

choroby tarczycy. Niezgodność i konflikt 

serologiczny. 

3 D.U18, D.U20, D.U24 

TK06 
Wewnątrzmaciczna śmierć płodu. 

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa. PROM. 
1 D.U18, D.U20, D.U24 

e-learning 10  

TK07 
Układ podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowy. Cykl 

płciowy. 
2 D.W10 

TK08 
Ciąża zagrożona małowodziem lub wielowodziem. 

Ciąża mnoga. 
2 D.W10, D.W12, D.W13 

TK09 

Choroby zakaźne w położnictwie: mechanizm 

zakażenia, choroby bakteryjne (listerioza, bruceloza), 

zakażenia pochwowe (rzeżączka), choroby 

pasożytnicze (kiła, toksoplazmoza), choroby 

wirusowe (różyczka, opryszczka, grypa, cytomegalia, 

ospa, półpasiec), AIDS, wirusowe zapalenie wątroby. 

2 
D.W10, D.W12, D.W13, 

D.W19 

TK10 

Rozpoznanie ciąży. Poradnictwo genetyczne. 

Przyczyny niepowodzeń położniczych. Intensywny 

nadzór nad matką i dzieckiem. 1 

D.W10 

TK11 
Badania w położnictwie: usg, ktg, amnioskopia, 

amniopunkcja, fetoskopia, kordocenteza. 
D.W10 

TK12 
Powikłania wczesnej ciąży. Poronienie.  

Powikłania wczesnej ciąży. Ciąża ektopowa. 
1 D.W10, D.W12, D.W13 

TK13 

Powikłania wczesnej ciąży. Rozrosty i nowotwory 

trofoblastu.  

Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu 

(IUGR). 

2 D.W10, D.W12, D.W13 
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Ćwiczenia w CSM 6  

TK14 
Postępowanie z ciężarna w stanach nagłych w 

położnictwie 

6 D.U15, D.U17, D.U23, K.02, 

K.03 

Wykłady Opieka Położnicza: 16  

TK01 

Czynniki wpływające na zdrowie prokreacyjne. 

Niepowodzenia prokreacji. Przygotowanie do funkcji 

prokreacyjnej i do rodzicielstwa. Badania przed 

planowaną ciążą. 

2 D.W12 

TK02 

Rola położnej w opiece nad ciężarną z ciążą 

fizjologiczną. Monitorowanie stanu ogólnego i 

położniczego w ciąży fizjologicznej. Higiena i 

odżywianie w czasie ciąży.  

1 D.W12 

TK03 
Karmienie naturalne. Zasady i technika karmienia 

piersią. 
2 D.W15 

TK04 

Bariery i przeciwwskazania do karmienia piersią. 

Karmienie w sytuacjach trudnych. Problemy w 

laktacji. 

3 D.W15 

TK05 

Udział położnej w profilaktyce, czynnościach 

diagnostycznych, leczniczych i pielęgnowanie 

ciężarnej w przypadku wybranych problemów w 

czasie ciąży (wewnątrzmaciczna śmierć płodu, 

zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu 

(IUGR), zespół antyfosfolipidowy.  

1 D.W10, D.W12, D.W13 

TK06 

Udział położnej w profilaktyce, czynnościach 

diagnostycznych, leczniczych i pielęgnowanie 

ciężarnej/rodzącej/położnicy ze współistnieniem 

wybranych chorób (nadciśnienie indukowane ciążą, 

choroby układu sercowo-naczyniowego, 

oddechowego, moczowego, nerwowego, choroby 

tarczycy, cukrzyca, choroby zatorowo-zakrzepowe, 

choroby nowotworowe w ciąży). Opieka nad 

ciężarną z niezgodnością i konfliktem 

serologicznym. 

7 D.W10, D.W12, D.W13 

Seminaria Opieka Położnicza: 4  

TK07 Problemy laktacji 2 D.U19 

TK08 

Pielęgnowanie położnicy w przypadku połogu 

powikłanego: 

 rozejście się spojenia łonowego,  

 krwawienia w połogu, 

 zakażenia połogowe, 

 krwiak pochwy, sromu i krocza. 

1 
D.U20, D.U23, D.U24, 

D.U25, K07 

TK09 

Opieka nad kobietą w sytuacjach trudnych: samotną 

matką, matką młodocianą, matką, która straciła 

dziecko. Komunikacja z położnicą i jej rodziną. Rola 

położnej w rozpoznaniu baby blues, depresji i 

psychozy poporodowej. 

1 
D.U20, D.U23, D.U24, 

D.U25, K07 

e-learning 10  

TK10 
Badania w czasie ciąży. Najczęstsze problemy w 

czasie ciąży. Zapobieganie im. 
1 D.W12 

TK11 

Połóg prawidłowy. Opieka nad położnicą i jej 

dzieckiem w połogu prawidłowym i po cięciu 

cesarskim. Najczęstsze problemy występujące w 

połogu. Systemy organizacyjne oddziałów 

położniczo-noworodkowych. Edukacja położnicy i 

jej rodziny. Przygotowanie matki do 

samopielęgnowania i opieki nad noworodkiem w 

domu. 

2 D.W12, D.W14 
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TK12 
Przygotowanie ciężarnej do cięcia cesarskiego w 

trybie planowym i nagłym. Opieka nad położnicą po 

porodzie operacyjnym i zabiegowym. 

1 D.W17 

TK13 
Ocena czynników ryzyka położniczego. Intensywny 

nadzór stanu ogólnego i położniczego ciężarnej, 

rodzącej, położnicy. 

1 D.W10, D.W12, D.W13 

TK14 

Udział położnej w profilaktyce, czynnościach 

diagnostycznych, leczniczych i pielęgnowanie 

ciężarnej/rodzącej/położnicy w przypadku 

współistnienia chorób zakaźnych i infekcyjnych. 

Szczepienia w ciąży. 

2 
D.W10, D.W12, D.W13, 

D.W19 

TK15 

Opieka nad ciężarną/rodzącą z nieprawidłowym 

czasem trwania ciąży: poród przedwczesny, ciąża po 

terminie. 

1 D.W10, D.W12, D.W13 

TK16 
Płodowy zespół alkoholowy – rola położnej w 

profilaktyce 
1 D.W10, D.W12, D.W13 

TK17 

Udział położnej w profilaktyce, czynnościach 

diagnostycznych, leczniczych i pielęgnowanie 

ciężarnej w przypadku wybranych problemów w 

czasie ciąży (ciąża zagrożona poronieniem, 

małowodzie, wielowodzie, ciąża mnoga, łożysko 

przodujące, łożysko prawidłowo usadowione 

przedwcześnie oddzielone). 

1 D.W10, D.W12, D.W13 

Ćwiczenia w CSM Opieka Położnicza: 8  

TK18 Karmienie piersią – studium przypadku. 2 D.U17, D.U20, K.02 

TK19 Wykonanie i interpretacja zapisu KTG. 2 D.U17, D.U20, D.U24, K.03 

TK20 
Postępowanie z pacjentką w stanach nagłych w 

położnictwie 
4 

D.U15, D.U17, D.U23, K.02, 

K.03 

Praca własna studenta 30  

TK21 

Standard opieki nad ciężarną w patologii ciąży w 

aspekcie funkcji położnej – studium przypadku – 

praca pisemna. 

Opieka nad ciężarną z chorobami współistniejącymi 

– praca pisemna na zajęciach praktycznych na 

oddziale Patologii Ciąży (Studium przypadku – na 

zajęciach praktycznych) 

30 D.W12, D.U16, D.U23 

Zajęcia praktyczne 120  

 Załącznik 1 i 2   

Praktyki zawodowe 200  

 Załącznik 3, 4 i 5   

Zalecana literatura: 

Literatura podstawowa 

1. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010. 

2. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom 1-4. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 

Literatura uzupełniająca 

1. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune Polska, Warszawa 2012. 

2. Łepecka-Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2016. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)  

Forma nakładu pracy studenta (udział w 

zajęciach, aktywność, przygotowanie 

sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

W ocenie (opinii) 

nauczyciela 

W ocenie (opinii) 

studenta 
Średnia 
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Godziny kontaktowe z nauczycielem 200 200  

Przygotowanie do ćwiczeń/seminarium 8   

Czytanie wskazanej literatury 8   

Napisanie raportu z laboratorium/ ćwiczeń/ 

przygotowanie projektu/referatu itp. 
6   

Przygotowanie do kolokwium/kartkówki    

Przygotowanie do egzaminu 20   

Inne …..    

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 242   

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 16 

Uwagi 

 

 

*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 

i inne 
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 

 

1. Załącznik 1: Zajęcia praktyczne Oddział Intensywnej Opieki Położniczej 

 

Nazwa praktyki Intensywna Opieka Położnicza 

Kod praktyki ZP-IOP 

Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) obowiązkowa 

Poziom praktyki podstawowy 

Rok /semestr studiów II rok, I semestr 2022/2023 

Liczba przypisanych punktów ECTS 2 

Nazwisko opiekuna (kierownika praktyki) Dr n. med. Dorota Ćwiek 

Cele praktyki 1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych 

stosowanych w działaniach profilaktycznych, leczniczych, 

pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej na 

oddziale intensywnej opieki położniczej. 

2. Poznanie specyfiki pracy położnej z położnicą, jej dzieckiem i 

rodziną. 

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z pacjentką. 

4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania 

decyzji dotyczących opieki nad położnicą w sytuacjach typowych 

i trudnych.  

5. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i 

organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i 

współpracy z członkami zespołu terapeutycznego. 

6. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w 

rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania opieki 

pielęgniarskiej. 

7. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie 

wykonywania zabiegów i czynności pielęgnacyjnych,  

8. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w działaniach praktycznych w 

odniesieniu do położnicy. 

Efekty kształcenia Załącznik 1 

Forma realizacji i wymiar praktyki Zajęcia praktyczne, 40 godzin 

Wymagania wstępne i inne wymagania 

wobec studenta 

Zaliczenie zajęć teoretycznych z Położnictwa i opieki położniczej 

Treści merytoryczne praktyki Załącznik 1 

Piśmiennictwo 1. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek 

Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010. 

2. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom 1-4. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 
3. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical 

Trbune Polska, Warszawa 2012. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia i 

kryteria oceny 
Załącznik 1 

Język realizowanej praktyki Język polski 

Odniesienie efektów kształcenia praktyki do 

efektów kształcenia zapisanych dla 

programu studiów 

Załącznik 1 

Dodatkowe wskaźniki – w tym oszacowanie 

liczby punktów ECTS 
 

Miejsce praktyki  Klinika Położnictwa, Ginekologii i Neonatologii PUM 

 Klinika Medycyny Matczyny-Płodowej i Ginekologii PUM 

 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Zdroje” 

Program praktyk 

Temat 
Czas realizacji 

(Liczba godzin) 
EKK 

Sposób 

weryfikacji 

1. Zasady opieki nad położnicą w oddziale 

położniczym. Specyfika oddziału intensywnej 
1 

D.U17 SR 
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opieki położniczej. 

2. Przyjęcie położnicy na oddział. 3 D.U23,  SR 

3. Zadania położnej wynikające z prowadzenia 

procesu pielęgnowania. Problemy pielęgnacyjne 

położnicy w fizjologicznym przebiegu połogu  

oraz w połogu nieprawidłowym.  

4 

D.U17, D.U20, 

D.U23, D.U24, 

D.U25, K.02, K.03, 

K.07 

SR 

4. Zadania położnej wynikające z funkcji 

opiekuńczej i profilaktycznej. 
12 

D.U15, D.U20, 

D.U22, D.U24, K.03 

SR 

5. Zadania położnej wynikające z funkcji 

diagnostyczno-leczniczej. 
8 

D.U15, D.U19, 

D.U20, D.U24, K.03 

SR 

6. Zadania położnej wynikające z funkcji 

rehabilitacyjnej. 
4 

D.U20, K.07 SR 

7. Zadania położnej wynikające z funkcji 

edukacyjnej. 
6 

D.U19, D.U20,  SRP 

8. Zajęcia w CSM – przyjęcie pacjentki po CC do 

obserwacji pooperacyjnej 
2 

D.U17, D.U20 SR 

Efekty kształcenia realizowane na zajęciach praktycznych 

EKK Czynności szczegółowe   

D.U15 
 Rozpoznaje i eliminuje czynniki ryzyka w przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności 

zapewnia pacjentce i jej dziecku opiekę specjalistów; 

D.U17 
 Planuje postępowanie położnicze i obejmuje opieką położniczą kobietę ciężarną i kobietę w okresie 

połogu, w zależności od rozpoznanej sytuacji położniczej; 

D.U19 

 Promuje karmienie naturalne; 

 Prowadzi poradnictwo laktacyjne w okresie przygotowania do laktacji i jej przebiegu; 

 Rozpoznaje problemy laktacyjne; 

 Podejmuje działania prewencyjne w tym zakresie; 

D.U20 
 Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży i w okresie połogu; 

D.U22 
 Stosuje profilaktykę ogólną i swoistą chorób zakaźnych wobec kobiet przygotowujących się do 

macierzyństwa i kobiet ciężarnych; 

D.U23 
 Planuje i sprawuje opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie 

połogu w przebiegu ciąży, porodu i połogu powikłanych współistniejącymi chorobami 

położniczymi i niepołożniczymi; 

D.U24 

 Monitoruje stan matki i dziecka; 

 Zapewnia wsparcie w sytuacji ciężkiej choroby lub wady noworodka, poronienia, urodzenia dziecka 

martwego, niezdolnego do życia, z urazem okołoporodowym lub z wadami wrodzonymi; 

D.U25 
 Sprawuje opiekę psychologiczną nad pacjentką po stracie ciąży, matką małoletnią i w innych 

sytuacjach szczególnych w położnictwie; 

K.02 Przestrzegać praw pacjenta. 

K.03 
Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegać wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

K.07 
Dostrzegać i rozpoznawać własne ograniczenie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywać samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

 

 

2. Załącznik 1: Zajęcia praktyczne Oddział Patologii Ciąży 

 

Nazwa praktyki Patologia ciąży 

Kod praktyki ZP-PC 

Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) obowiązkowa 

Poziom praktyki podstawowy 

Rok /semestr studiów II rok, II semestr 2022/2023 

Liczba przypisanych punktów ECTS 4 

Nazwisko opiekuna (kierownika praktyki) Dr n. med. Dorota Ćwiek 

Cele praktyki 1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych 

stosowanych w działaniach profilaktycznych, leczniczych, 

pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej na 

oddziale patologii ciąży. 

2. Poznanie specyfiki pracy położnej z ciężarną i rodziną. 

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z pacjentką. 

4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania 

decyzji dotyczących opieki nad ciężarną w sytuacjach typowych 
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i trudnych.  

5. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i 

organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i 

współpracy z członkami zespołu terapeutycznego. 

6. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w 

rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania 

opieki pielęgniarskiej. 

7. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie 

wykonywania zabiegów i czynności pielęgnacyjnych,  

8. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w działaniach praktycznych w 

odniesieniu do ciężarnej. 

Efekty kształcenia Załącznik 2 

Forma realizacji i wymiar praktyki Zajęcia praktyczne, 80 godzin 

Wymagania wstępne i inne wymagania 

wobec studenta 

Zaliczenie zajęć teoretycznych z Położnictwa i opieki położniczej 

Treści merytoryczne praktyki Załącznik 2 

Piśmiennictwo 1. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek 

Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010. 

2. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom 1-4. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 
3. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical 

Trbune Polska, Warszawa 2012. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia i 

kryteria oceny 
Załącznik 2 

Język realizowanej praktyki Język polski 

Odniesienie efektów kształcenia praktyki do 

efektów kształcenia zapisanych dla 

programu studiów 

Załącznik 2 

Dodatkowe wskaźniki – w tym oszacowanie 

liczby punktów ECTS 
 

Miejsce praktyki  Klinika Położnictwa i Ginekologii PUM 

 Klinika Medycyny Matczyny-Płodowej i Ginekologii PUM 

 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Zdroje” 

Program praktyk 

Temat 
Czas realizacji 

(Liczba godzin) 
EKK 

Sposób 

weryfikacji 

1. Zasady opieki nad ciężarną w oddziale patologii 

ciąży. Specyfika oddziału. 
1 

D.U17 SR 

2. Przyjęcie ciężarnej na oddział. 

 
3 

D.U23, K.02 SR 

3. Zadania położnej wynikające z prowadzenia 

procesu pielęgnowania. Problemy pielęgnacyjne 

ciężarnej wynikające z jednostki chorobowej i 

pobytu w oddziale.  

12 

D.U17, D.U20, 

D.U23, D.U24, 

D.U25, K.02, K.03, 

K.07 

SR 

4. Zadania położnej wynikające z funkcji opiekuńczej 

i profilaktycznej. 
20 

D.U15, D.U20, 

D.U22, D.U24, K.07 

SR 

5. Zadania położnej wynikające z funkcji 

diagnostyczno-leczniczej. 
20 

D.U15, D.U19, 

D.U20, D.U24, K.07 

SR 

6. Zadania położnej wynikające z funkcji 

rehabilitacyjnej. 
8 

D.U20,  SR 

7. Zadania położnej wynikające z funkcji 

edukacyjnej. 
12 

D.U19, D.U20,  SRP 

8. Zajęcia w CSM – podłączenie zapisu ktg 

9. Zajęcia w CSM – postępowanie w stanach nagłych 

położniczych 
4 

D.U16, D.U17, 

D.U20, D.U24 

SR 

Efekty kształcenia realizowane na zajęciach praktycznych 

EKK Czynności szczegółowe   

D.U15 
 Rozpoznaje i eliminuje czynniki ryzyka w przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności 

zapewnia pacjentce i jej dziecku opiekę specjalistów; 

D.U16 
 Ustala indywidualny plan opieki prenatalnej w odniesieniu do kobiety ciężarnej, a w razie 

konieczności dokonywać jego modyfikacji; 

D.U17  Planuje postępowanie położnicze i obejmuje opieką położniczą kobietę ciężarną i kobietę w okresie 
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połogu, w zależności od rozpoznanej sytuacji położniczej; 

D.U18 
 Wdraża standardy dotyczące opieki nad kobietą ciężarną z zagrożeniem porodu przedwczesnego i 

w przebiegu porodu przedwczesnego; 

D.U20 
 Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży i w okresie połogu; 

D.U22 
 Stosuje profilaktykę ogólną i swoistą chorób zakaźnych wobec kobiet przygotowujących się do 

macierzyństwa i kobiet ciężarnych; 

D.U23 
 Planuje i sprawuje opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie 

połogu w przebiegu ciąży, porodu i połogu powikłanych współistniejącymi chorobami 

położniczymi i niepołożniczymi; 

D.U24 

 Monitoruje stan matki i dziecka; 

 Zapewnia wsparcie w sytuacji ciężkiej choroby lub wady noworodka, poronienia, urodzenia dziecka 

martwego, niezdolnego do życia, z urazem okołoporodowym lub z wadami wrodzonymi; 

K.02 Przestrzegać praw pacjenta. 

K.03 
Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegać wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

K.07 
Dostrzegać i rozpoznawać własne ograniczenie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywać samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

 

 

3. Załącznik 3: Praktyki zawodowe - Oddział Patologii Ciąży 

 

Nazwa praktyki Patologia ciąży 

Kod praktyki PZ-PC 

Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) obowiązkowa 

Poziom praktyki podstawowy 

Rok /semestr studiów II rok, II semestr 2022/2023 

Liczba przypisanych punktów ECTS 2 

Nazwisko opiekuna (kierownika praktyki) Dr n. med. Dorota Ćwiek 

Cele praktyki 1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych 

stosowanych w działaniach profilaktycznych, leczniczych, 

pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej na 

oddziale patologii ciąży. 

2. Poznanie specyfiki pracy położnej z ciężarną i rodziną. 

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z pacjentką. 

4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania 

decyzji dotyczących opieki nad ciężarną w sytuacjach typowych 

i trudnych.  

5. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i 

organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i 

współpracy z członkami zespołu terapeutycznego. 

6. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w 

rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania 

opieki pielęgniarskiej. 

7. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie 

wykonywania zabiegów i czynności pielęgnacyjnych,  

8. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w działaniach praktycznych 

w odniesieniu do ciężarnej. 

Efekty kształcenia Załącznik 3 

Forma realizacji i wymiar praktyki Praktyka zawodowa, 80 godzin 

Wymagania wstępne i inne wymagania 

wobec studenta 

Zaliczenie zajęć teoretycznych z Położnictwa i opieki położniczej 

Treści merytoryczne praktyki Załącznik 3 

Piśmiennictwo 1. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek 

Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010. 

2. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom 1-4. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 
3. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical 

Trbune Polska, Warszawa 2012. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia i 

kryteria oceny 
Załącznik 3 

Język realizowanej praktyki Język polski 

Odniesienie efektów kształcenia praktyki do Załącznik 3 
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efektów kształcenia zapisanych dla 

programu studiów 

Dodatkowe wskaźniki – w tym oszacowanie 

liczby punktów ECTS 
 

Miejsce praktyki  Oddziały Patologii ciąży lub intensywnego nadzoru 

prenetologicznego - Szpitale II i III stopnia referencyjności 

Program praktyk 

Temat 
Czas realizacji 

(Liczba godzin) 
EKK 

Sposób 

weryfikacji 

1. Zasady opieki nad ciężarną w oddziale patologii ciąży. 

Specyfika oddziału. 
5 

D.U17 SR 

2. Przyjęcie ciężarnej na oddział. 5 D.U23,  SR 

3. Zadania położnej wynikające z prowadzenia procesu 

pielęgnowania. Problemy pielęgnacyjne ciężarnej 

wynikające z jednostki chorobowej i pobytu w 

oddziale.  

20 

D.U17, D.U20, 

D.U23, D.U24, 

D.U25, K.02, 

K.03, K.07 

SR 

4. Zadania położnej wynikające z funkcji opiekuńczej i 

profilaktycznej. 
20 

D.U15, D.U20, 

D.U22, D.U24,  

SR 

5. Zadania położnej wynikające z funkcji diagnostyczno-

leczniczej. 
10 

D.U15, D.U19, 

D.U20, D.U24,  

SR 

6. Zadania położnej wynikające z funkcji 

rehabilitacyjnej. 
10 

D.U20,  SR 

7. Zadania położnej wynikające z funkcji edukacyjnej. 10 D.U19, D.U20,  SRP 

Efekty kształcenia realizowane na praktykach zawodowych 

EKK Czynności szczegółowe   

D.U15 
 Rozpoznaje i eliminuje czynniki ryzyka w przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności 

zapewnia pacjentce i jej dziecku opiekę specjalistów; 

D.U16 
 Ustala indywidualny plan opieki prenatalnej w odniesieniu do kobiety ciężarnej, a w razie 

konieczności dokonywać jego modyfikacji; 

D.U17 
 Planuje postępowanie położnicze i obejmuje opieką położniczą kobietę ciężarną i kobietę w 

okresie połogu, w zależności od rozpoznanej sytuacji położniczej; 

D.U18 
 Wdraża standardy dotyczące opieki nad kobietą ciężarną z zagrożeniem porodu przedwczesnego i 

w przebiegu porodu przedwczesnego; 

D.U20 
 Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży i w okresie połogu; 

D.U22 
 Stosuje profilaktykę ogólną i swoistą chorób zakaźnych wobec kobiet przygotowujących się do 

macierzyństwa i kobiet ciężarnych; 

D.U23 
 Planuje i sprawuje opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie 

połogu w przebiegu ciąży, porodu i połogu powikłanych współistniejącymi chorobami 

położniczymi i niepołożniczymi; 

D.U24 

 Monitoruje stan matki i dziecka; 

 Zapewnia wsparcie w sytuacji ciężkiej choroby lub wady noworodka, poronienia, urodzenia 

dziecka martwego, niezdolnego do życia, z urazem okołoporodowym lub z wadami wrodzonymi; 

K.02 Przestrzegać praw pacjenta. 

K.03 
Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegać wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

K.07 
Dostrzegać i rozpoznawać własne ograniczenie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywać samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

 

 

4. Załącznik 4: Praktyki zawodowe - Oddział Położniczy 
 

Nazwa praktyki Oddział Położniczy 

Kod praktyki PZ-OP 

Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) Obowiązkowa  

Poziom praktyki podstawowy 

Rok /semestr studiów III rok, V semestr 2023/2024 

Liczba przypisanych punktów ECTS 2 

Nazwisko opiekuna (kierownika praktyki) Dr n. med. Dorota Ćwiek 

Cele praktyki 1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych 

stosowanych w działaniach profilaktycznych, leczniczych, 

pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej na oddziale 
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patologii ciąży. 

2. Poznanie specyfiki pracy położnej z ciężarną i rodziną. 

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z pacjentką. 

4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji 

dotyczących opieki nad ciężarną w sytuacjach typowych i trudnych.  

5. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i 

organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i 

współpracy z członkami zespołu terapeutycznego. 

6. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w 

rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania opieki 

pielęgniarskiej. 

7. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wykonywania 

zabiegów i czynności pielęgnacyjnych,  

8. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w działaniach praktycznych w 

odniesieniu do ciężarnej. 

Efekty kształcenia Załącznik 4 

Forma realizacji i wymiar praktyki Praktyka zawodowa, 80 godzin 

Wymagania wstępne i inne wymagania 

wobec studenta 

Zaliczenie zajęć teoretycznych z Położnictwa i opieki położniczej 

Treści merytoryczne praktyki Załącznik 4 

Piśmiennictwo 1. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek Wydawnictw 

Naukowych, Poznań 2010. 

2. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom 1-4. Wydawnictwo Lekarskie 

PZWL, Warszawa 2012. 
3. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical Trbune 

Polska, Warszawa 2012. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia i 

kryteria oceny 
Załącznik 4 

Język realizowanej praktyki Język polski 

Odniesienie efektów kształcenia praktyki 

do efektów kształcenia zapisanych dla 

programu studiów 

Załącznik 4 

Dodatkowe wskaźniki – w tym 

oszacowanie liczby punktów ECTS 
 

Miejsce praktyki  Oddziały położnicze - Szpitale II i III stopnia referencyjności 

Program praktyk 

Temat 
Czas realizacji 

(Liczba godzin) 
EKK 

Sposób 

weryfikacji 

1. Zasady opieki nad położnicą w oddziale położniczym. 

Specyfika oddziału. 
5 

D.U17 SR 

2. Przyjęcie położnicy na oddział. 

 
5 

D.U23,  SR 

3. Zadania położnej wynikające z prowadzenia procesu 

pielęgnowania. Problemy pielęgnacyjne położnicy 

wynikające z jednostki chorobowej i pobytu w 

oddziale.  

20 

D.U17, D.U20, 

D.U23, D.U24, 

D.U25, K.02, 

K.03, K,07 

SR 

4. Zadania położnej wynikające z funkcji opiekuńczej. 
20 

D.U15, D.U20, 

D.U22, D.U24,  

SR 

5. Zadania położnej wynikające z funkcji diagnostyczno-

leczniczej. 
10 

D.U15, D.U19, 

D.U20, D.U24,  

SR 

6. Zadania położnej wynikające z funkcji rehabilitacyjnej. 10 D.U20,  SR 

7. Zadania położnej wynikające z funkcji edukacyjnej. 10 D.U19, D.U20,  SRP 

Efekty kształcenia realizowane na praktykach zawodowych 

EKK Czynności szczegółowe   

D.U15 
 Rozpoznaje i eliminuje czynniki ryzyka w przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności zapewnia 

pacjentce i jej dziecku opiekę specjalistów; 

D.U17 
 Planuje postępowanie położnicze i obejmuje opieką położniczą kobietę ciężarną i kobietę w okresie 

połogu, w zależności od rozpoznanej sytuacji położniczej; 

D.U19 

 Promuje karmienie naturalne; 

 Prowadzi poradnictwo laktacyjne w okresie przygotowania do laktacji i jej przebiegu; 

 Rozpoznaje problemy laktacyjne; 

 Podejmuje działania prewencyjne w tym zakresie; 

D.U20  Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej 
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nad kobietami w ciąży i w okresie połogu; 

D.U22 
 Stosuje profilaktykę ogólną i swoistą chorób zakaźnych wobec kobiet przygotowujących się do 

macierzyństwa i kobiet ciężarnych; 

D.U23 
 Planuje i sprawuje opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie połogu 

w przebiegu ciąży, porodu i połogu powikłanych współistniejącymi chorobami położniczymi 

i niepołożniczymi; 

D.U24 

 Monitoruje stan matki i dziecka; 

 Zapewnia wsparcie w sytuacji ciężkiej choroby lub wady noworodka, poronienia, urodzenia dziecka 

martwego, niezdolnego do życia, z urazem okołoporodowym lub z wadami wrodzonymi; 

D.U25 
 Sprawuje opiekę psychologiczną nad pacjentką po stracie ciąży, matką małoletnią i w innych 

sytuacjach szczególnych w położnictwie; 

K.02 Przestrzegać praw pacjenta. 

K.03 
Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegać wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

K.07 
Dostrzegać i rozpoznawać własne ograniczenie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywać samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

 

 

5. Załącznik 5: Praktyki zawodowe – Izba Przyjęć Położnicza 
 

Nazwa praktyki Izba Przyjęć Położnicza  

Kod praktyki PZ-IPP 

Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) obowiązkowa 

Poziom praktyki podstawowy 

Rok /semestr studiów III rok, V semestr 2023/2024 

Liczba przypisanych punktów ECTS 1 

Nazwisko opiekuna (kierownika praktyki) Dr n. med. Dorota Ćwiek 

Cele praktyki 1. Kształtowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych 

stosowanych w działaniach profilaktycznych, leczniczych, 

pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w pracy położnej na 

oddziale patologii ciąży. 

2. Poznanie specyfiki pracy położnej z ciężarną i rodziną. 

3. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z pacjentką. 

4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania 

decyzji dotyczących opieki nad ciężarną w sytuacjach 

typowych i trudnych.  

5. Kształtowanie umiejętności dotyczących planowania i 

organizowania pracy, podejmowania decyzji zawodowych i 

współpracy z członkami zespołu terapeutycznego. 

6. Kształtowanie umiejętności doboru metod i środków w 

rozwiązywaniu problemów pacjenta oraz dokumentowania 

opieki pielęgniarskiej. 

7. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie 

wykonywania zabiegów i czynności pielęgnacyjnych,  

8. Wykorzystanie posiadanej wiedzy w działaniach praktycznych 

w odniesieniu do ciężarnej. 

Efekty kształcenia Załącznik 5 

Forma realizacji i wymiar praktyki Praktyka zawodowa, 40 godzin 

Wymagania wstępne i inne wymagania wobec 

studenta 

Zaliczenie zajęć teoretycznych z Położnictwa i opieki położniczej 

Treści merytoryczne praktyki Załącznik 5 

Piśmiennictwo 1. Bręborowicz G. H.: Ciąża wysokiego ryzyka. Ośrodek 

Wydawnictw Naukowych, Poznań 2010. 

2. Bręborowicz G. H.: Położnictwo. Tom 1-4. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 
3. Dębski R.: Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Medical 

Trbune Polska, Warszawa 2012. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia i 

kryteria oceny 
Załącznik 5 

Język realizowanej praktyki Język polski 

Odniesienie efektów kształcenia praktyki do 

efektów kształcenia zapisanych dla programu 

studiów 

Załącznik 5 
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Dodatkowe wskaźniki – w tym oszacowanie 

liczby punktów ECTS 
 

Miejsce praktyki  Izba Przyjęć położnicza - Szpitale II i III stopnia 

referencyjności 

Program praktyk 

Temat 
Czas realizacji 

(Liczba godzin) 
EKK 

Sposób 

weryfikacji 

1. Zasady opieki kobietą przyjmowaną do szpitala. 

Specyfika Izby. 
2 

D.U20, D.U22 SR 

2. Problemy pielęgnacyjne kobiety przyjmowanej do 

szpitala. Zadania położnej wynikające z funkcji 

opiekuńczej. 
10 

D.U17, D.U18, 

D.U20, D.U23, 

K.02, K.03, K.07 

SRP 

3. Zadania położnej wynikające z funkcji 

diagnostyczno-leczniczej. 
8 

D.U15, D.U21, 

D.U23, 

SR 

4. Przyjęcie kobiety do szpitala. 
20 

D.U17,  D.U18,  

D.U24 

SR 

Efekty kształcenia realizowane na praktykach zawodowych 

EKK Czynności szczegółowe   

D.U15 
 Rozpoznaje i eliminuje czynniki ryzyka w przebiegu ciąży i połogu, a w razie konieczności 

zapewnia pacjentce i jej dziecku opiekę specjalistów; 

D.U17 
 Planuje postępowanie położnicze i obejmuje opieką położniczą kobietę ciężarną i kobietę w 

okresie połogu, w zależności od rozpoznanej sytuacji położniczej; 

D.U18 
 Wdraża standardy dotyczące opieki nad kobietą ciężarną z zagrożeniem porodu przedwczesnego i 

w przebiegu porodu przedwczesnego; 

D.U20 
 Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży i w okresie połogu; 

D.U21  Rozpoznaje ciążę na podstawie objawów domyślnych, prawdopodobnych i pewnych; 

D.U22 
 Stosuje profilaktykę ogólną i swoistą chorób zakaźnych wobec kobiet przygotowujących się do 

macierzyństwa i kobiet ciężarnych; 

D.U23 
 Planuje i sprawuje opiekę położniczą nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą i kobietą w okresie 

połogu w przebiegu ciąży, porodu i połogu powikłanych współistniejącymi chorobami 

położniczymi i niepołożniczymi; 

D.U24 

 Monitoruje stan matki i dziecka; 

 Zapewnia wsparcie w sytuacji ciężkiej choroby lub wady noworodka, poronienia, urodzenia 

dziecka martwego, niezdolnego do życia, z urazem okołoporodowym lub z wadami wrodzonymi; 

K.02 Przestrzegać praw pacjenta. 

K.03 
Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegać wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

K.07 
Dostrzegać i rozpoznawać własne ograniczenie w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych oraz dokonywać samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

 


