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S YL AB US ZA JĘ Ć  

I n f o rma cj e  og ó ln e  

 

Nazwa zajęć:                                 Postawy opieki położniczej 

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 I, semestr I 

Liczba przypisanych punktów ECTS (z 

rozbiciem na semestry ) 
12 (6 w I sem; 6 w II sem.) 

Formy prowadzenia zajęć 

Wykłady: 20 godz. 

Seminaria: 20 godz. 

Ćwiczenia symulowane: 90 godz. 

Praca własna studenta: 15 godz. 

Zajęcia praktyczne: 76 godz. 

Zajęcia praktyczne w CSM: 4 godz. 

Praktyki zawodowe: 80 godz. 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów 

uczenia się 

- zaliczenie na ocenę: 

□ opisowe 

□ testowe 

□ praktyczne 

□ ustne 

 

X        zaliczenie bez oceny  

 

- egzamin końcowy: 

□ opisowy 

X         testowy 

X         praktyczny 

□ ustny 

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

spppol@pum.edu.pl    

Osoby prowadzące zajęcia z 

zaznaczeniem adiunkta dydaktycznego 

lub osoby odpowiedzialnej za 

przedmiot 

dr n. med. Dorota Ćwiek 

dr n. zdr. Katarzyna Szymoniak 

dr n. zdr. Małgorzata Zimny 

dr n. zdr. Agnieszka Kleszcz 

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 

mailto:spppol@pum.edu.pl
mailto:spppol%5Bat%5Dsci.pam.szczecin.pl
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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 przedmiotu 

1. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi opieki 

pielęgniarsko-położniczej nad ciężarną, rodzącą, 

położnicą, jej dzieckiem i rodziną oraz kobietą w każdym 

okresie jej życia. 

2. Przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej i 

działań profilaktycznych w odniesieniu do kobiety 

ciężarnej, rodzącej, położnicy i jej dziecka oraz kobiety 

zdrowej, zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie 

oraz jej rodziny. 

3. Przygotowanie do oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej, 

rodzącej, położnicy i jej dziecka oraz kobiety zdrowej, 

zagrożonej chorobą i chorej ginekologicznie. 

Wymagania wstępne w 

zakresie  

Wiedzy Znajomość zagadnień z zakresu socjologii i 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 

Opisać status i istotę zawodu położnej, rolę zawodową 

położnej w ujęciu historycznym i współczesnym oraz 

uwarunkowania rozwoju zawodu położnej; 

C.W1 ET 

W02 

Przedstawić rolę, funkcje zawodowe i zadania 

położnej w opiece nad kobietą w różnych okresach jej 

życia i róznym stanie zdrowia oraz nad jej dzieckiem i 

rodziną; 

C.W2 ET 

W03 

Scharakteryzować rolę położnej w zespole 

interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, 

profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji 

kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie 

zdrowia; 

C.W3 
ET, EPR 

O, PM 

W04 

Wyjaśnić istotę opieki pielęgniarskiej i położniczej 

opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence 

Nightingale, Dorothea Orem, Betty Neuman, Callista 

Roy, Madeleine Leininger, Ramona Mercer, Aaron 

Beck); 

C.W4 

ET 

EPR 

O 

W05 

Przedstawić istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, 

powikłania, niebezpieczeństwa, obowiązujące zasady i 

technikę wykonywania przez położną podstawowych 

czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, 

C.W5 

ET 

EPR 

K 

O 

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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leczniczych i rehabilitacyjnych; 

W06 

Opisać metody, sposoby, zasady, techniki i procedury 

stosowane w pracy położnej, w specjalistycznej opiece 

nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą, kobietą w 

okresie połogu i jej dzieckiem oraz nad kobietą 

zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie; 

C.W6 

ET 

K 

O 

W07 

Wyjaśnić zasady postępowania aseptycznego i 

antyseptycznego w celu zapobiegania zakażeniom 

szpitalnym; 

C.W7 
ET, EPR 

K, O 

W08 
Wyjaśnić zasady dokumentowania stanu zdrowia i 

prowadzenia dokumentacji medycznej; 
C.W8 

ET 

EPR 

U01 

Posługiwać się właściwym nazewnictwem z zakresu 

opieki położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej 

oraz interpretować podstawowe pojęcia z zakresu 

praktyki zawodowej położnej; 

C.U1 

EPR, S 

O, SP 

PS 

U02 

Gromadzić informację metodą wywiadu, obserwacji, 

pomiarów, badania przedmiotowego i analizy 

dokumentacji w celu rozpoznania stanu zdrowia 

kobiety chorej ginekologicznie, kobiety ciężarnej, 

kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu oraz 

noworodka, a także interpretować i dokumentować 

uzyskane wyniki na potrzeby diagnozy położniczej; 

C.U2 

EPR, S 

O, PS, K 

 

U03 
Prowadzić dokumentację medyczną i posługiwać się 

nią; 
C.U3 

EPR, S, O 

SP, PS, W 

U04 

Przygotowywać kobietę i jej dziecko, siebie i 

stanowisko pracydo przeprowadzenia  badań i 

zabiegów diagnostycznych, pielęgnacyjnych 

i leczniczych stosowanych w położnictwie, 

neonatologii i ginekologii, a także uczestniczyć w ich 

przeprowadzaniu; 

C.U4 
EPR, S, O 

SP, PS, K 

U05 

Wykonywać pulsoksymetrię, pomiary podstawowych 

parametrów życiowych, pomiary antropometryczne, w 

tym noworodka po porodzie i gazometrię, w tym z 

krwi pępowinowej; 

C.U6 
EPR, S, O 

SP, PS, K 

U06 

Pobierać materiał do badań laboratoryjnych i 

bakteriologicznych oraz asystować lekarzowi przy 

badaniach diagnostycznych stosowanych w 

położnictwie, neonatologii i ginekologii; 

C.U7 
EPR, W, S 

O, PS 

U07 

Pobierać wymaz do oceny biocenozy z pochwy i 

szyjki macicy oraz wymaz cytoonkologiczny, a także 

zabezpieczać pobrany materiał; 

C.U8 S, O, PS 

U08 Wykonywać badania przesiewowe noworodka; C.U10 S, O, PS 

U09 
Wykonywać badanie piersi i oceniać gruczoł 

piersiowy; 
C.U11 S, O, PS 

U10 

Przechowywać i przygotowywać leki zgodnie z 

obowiązującymi standardami, podawać pacjentom leki 

różnymi drogami oraz obliczać dawki leków i 

modyfikować dawki insuliny; 

C.U12 S, O, PS, W 

U11 
Wykonywać szczepienia przeciwko grypie, WZW i 

HPV; 
C.U13 O, PS 

U12 

Zakładać i usuwać cewnik z żył obwodowych, 

wykonywać kroplowe wlewy dożylne oraz 

monitorować i pielęgnować miejsce wkłucia 

obwodowego; 

C.U14 S, O, PS 

U13 Wykonywać zabiegi doodbytnicze; C.U16 S, O, PS 

U14 

Zakładać zgłębnik do żołądka oraz monitorować i 

usuwać ten zgłębnik, w tym u noworodka i 

niemowlęcia; 

C.U17 S, O, PS 
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U15 
Wykorzystywać dostępne metody karmienia pacjenta, 

w tym noworodka i niemowlęcia; 
C.U18 S, O, PS 

U16 

Wykonywać zabiegi higieniczne, pielęgnować skórę i 

jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem 

środków farmakologicznych i materiałów 

medycznych, w tym stosować kąpiele lecznicze; 

C.U19 S, O, PS 

U17 

Przemieszczać i pozycjonować pacjenta z 

wykorzystaniem różnych technik i metod, wykonywać 

ćwiczenia czynne i bierne oraz gimnastykę 

oddechową, drenaż ułożeniowy, inhalację i 

odśluzowywanie dróg oddechowych; 

C.U21 
K, S, O 

PS 

U18   

Stosować zasady aseptyki i antyseptyki oraz planować 

i wdrażać postępowanie w przypadku ekspozycji na 

zakażenie; 

C.U23   
EPR, S, O 

PS 

K01 

Kierować się dobrem pacjenta, poszanowania 

godności i autonomii osób powierzonych opiece, 

okazywania zrozumienia dla różnic 

światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w 

relacji z pacjentem i jego rodziną. 

K.01 
EPR, S, O 

PS 

K02 Przestrzegać praw pacjenta. K.02 
EPR, S, O 

PS 

K03 

Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzegać wartości i 

powinności moralnych w opiece nad pacjentem. 

K.03 
EPR, S, O 

PS 

K04 
Ponosić odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe. 
K.04 

EPR, S, O 

PS 

 

Tabela efektów UCZENIA SIĘ w odniesieniu do formy zajęć 

lp. 

efektu 

uczenia 

się 

Efekty uczenia się 

Forma zajęć dydaktycznych 

W
y
k

ła
d

 

S
em

in
a
ri

a
 

Ć
w

ic
ze

n
ia

 

sy
m

u
lo

w
a
n

e 

Z
a
ję

ci
a
 

p
ra

k
ty

cz
n

e 

P
ra

k
ty

k
i 

za
w

o
d

o
w

e 

S
a
m

o
k

sz
ta

łc
e

n
ie

 
W01 

Opisać status i istotę zawodu położnej, rolę zawodową 

położnej w ujęciu historycznym i współczesnym oraz 

uwarunkowania rozwoju zawodu położnej; 

X      

W02 

Przedstawić rolę, funkcje zawodowe i zadania położnej w 

opiece nad kobietą w różnych okresach jej życia i różnym 

stanie zdrowia oraz nad jej dzieckiem i rodziną; 

X     X 

W03 

Scharakteryzować rolę położnej w zespole 

interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, 

profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji 

kobiety w różnych okresach jej życia i różnym stanie 

zdrowia; 

X      

W04 

Wyjaśnić istotę opieki pielęgniarskiej i położniczej opartej 

o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, 

Dorothea Orem, Betty Neuman, Callista Roy, Madeleine 

Leininger, Ramona Mercer, Aaron Beck); 

X      

W05 

Przedstawić istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, 

powikłania, niebezpieczeństwa, obowiązujące zasady i 

technikę wykonywania przez położną podstawowych 

czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i 

rehabilitacyjnych; 

 X     

W06 
Opisać metody, sposoby, zasady, techniki i procedury 

stosowane w pracy położnej, w specjalistycznej opiece nad 
X      
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kobietą ciężarną, kobietą rodzącą, kobietą w okresie 

połogu i jej dzieckiem oraz nad kobietą zagrożoną chorobą 

i chorą ginekologicznie; 

W07 

Wyjaśnić zasady postępowania aseptycznego i 

antyseptycznego w celu zapobiegania zakażeniom 

szpitalnym; 

X X     

W08 
Wyjaśnić zasady dokumentowania stanu zdrowia i 

prowadzenia dokumentacji medycznej; 
X      

U01 

Posługiwać się właściwym nazewnictwem z zakresu 

opieki położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej 

oraz interpretować podstawowe pojęcia z zakresu praktyki 

zawodowej położnej; 

  X X X  

U02 

Gromadzić informację metodą wywiadu, obserwacji, 

pomiarów, badania przedmiotowego i analizy 

dokumentacji w celu rozpoznania stanu zdrowia kobiety 

chorej ginekologicznie, kobiety ciężarnej, kobiety 

rodzącej, kobiety w okresie połogu oraz noworodka, a 

także interpretować i dokumentować uzyskane wyniki na 

potrzeby diagnozy położniczej; 

 X X X X  

U03 Prowadzić dokumentację medyczną i posługiwać się nią;   X X X  

U04 

Przygotowywać kobietę i jej dziecko, siebie i stanowisko 

pracy do przeprowadzenia  badań i zabiegów 

diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych 

stosowanych w położnictwie, neonatologii i ginekologii, a 

także uczestniczyć w ich przeprowadzaniu; 

 X X X X  

U05 

Wykonywać pulsoksymetrię, pomiary podstawowych 

parametrów życiowych, pomiary antropometryczne, w tym 

noworodka po porodzie i gazometrię, w tym z krwi 

pępowinowej; 

 X X X X  

U06 

Pobierać materiał do badań laboratoryjnych i 

bakteriologicznych oraz asystować lekarzowi przy 

badaniach diagnostycznych stosowanych w położnictwie, 

neonatologii i ginekologii; 

 X X X X  

U07 

Pobierać wymaz do oceny biocenozy z pochwy i szyjki 

macicy oraz wymaz cytoonkologiczny, a także 

zabezpieczać pobrany materiał; 

 X X X X  

U08 Wykonywać badania przesiewowe noworodka;  X X X X  

U09 Wykonywać badanie piersi i oceniać gruczoł piersiowy;  X X X X  

U10 

Przechowywać i przygotowywać leki zgodnie z 

obowiązującymi standardami, podawać pacjentom leki 

różnymi drogami oraz obliczać dawki leków i 

modyfikować dawki insuliny; 

 X X X X  

U11 Wykonywać szczepienia przeciwko grypie, WZW i HPV;  X X X X  

U12 

Zakładać i usuwać cewnik z żył obwodowych, wykonywać 

kroplowe wlewy dożylne oraz monitorować i pielęgnować 

miejsce wkłucia obwodowego; 

 X X X X  

U13 Wykonywać zabiegi doodbytnicze;  X X X X  

U14 
Zakładać zgłębnik do żołądka oraz monitorować i usuwać 

ten zgłębnik, w tym u noworodka i niemowlęcia; 
 X X X X  

U15 
Wykorzystywać dostępne metody karmienia pacjenta, w 

tym noworodka i niemowlęcia; 
 X X X X  

U16 

Wykonywać zabiegi higieniczne, pielęgnować skórę i jej 

wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków 

farmakologicznych i materiałów medycznych, w tym 

stosować kąpiele lecznicze; 

 X X X X  

U17 

Przemieszczać i pozycjonować pacjenta z wykorzystaniem 

różnych technik i metod, wykonywać ćwiczenia czynne i 

bierne oraz gimnastykę oddechową, drenaż ułożeniowy, 

 X X X X  
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inhalację i odśluzowywanie dróg oddechowych; 

U18   

Stosować zasady aseptyki i antyseptyki oraz planować i 

wdrażać postępowanie w przypadku ekspozycji na 

zakażenie; 

 X X X X  

K01 

Kierować się dobrem pacjenta, poszanowania godności i 

autonomii osób powierzonych opiece, okazywania 

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych 

oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną. 

   X X  

K02 Przestrzegać praw pacjenta.    X X  

K03 

Samodzielnie i rzetelnie wykonywać zawód zgodnie z 

zasadami etyki, w tym przestrzegać wartości i powinności 

moralnych w opiece nad pacjentem. 

 X X X X  

K04 
Ponosić odpowiedzialność za wykonywane czynności 

zawodowe. 
 X X X X  

TABELA TREŚCI PROGRAMOWYCH 

Lp. 

treści 

program

owej 

Treści programowe: Podstawy Opieki Położniczej 
Liczba 

godzin 

Odniesienie do efektów 

uczenia się do ZAJĘĆ 

Wykłady: 20  

TK01 

Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe pojęcia i 

definicje dotyczące zawodu położnej. Rola społeczno-

zawodowa, funkcje i zadania zawodowe położnej. 

Przygotowanie do pełnienia samodzielnie roli zawodowej. 

2 C.W1 

TK02 

Współczesne kierunki rozwoju opieki perinatalnej. 

Trójpoziomowa organizacja opieki perinatalnej i zadania 

położnej wynikające z takiej organizacji.  

Model opieki sprawowany przez położną w kontekście 

nowoczesnego położnictwa. Rola położnej w zespole 

interdyscyplinarnym. 

2 C.W1, C.W2, C.W3 

TK03 

Metody, sposoby, zasady, techniki i procedury stosowane 

w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem 

oraz kobietą chorą lub zagrożoną chorobą ginekologiczną 

w każdym okresie jej życia. Metody gromadzenia 

informacji.  

2 C.W3, C.W6 

TK04 

Proces pielęgnowania jako metoda pracy położnej. Etapy, 

formułowanie diagnoz, planowanie, ocena opieki, 

dokumentacja. Modele pielęgnowania. 

2 C.W4 

TK05 

Udział i odpowiedzialność położnej w procesie 

diagnozowania, leczenia, rehabilitacji i pielęgnowania 

kobiety w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia. 

1 C.W1, C.W2, C.W6 

TK06 
Inicjatywy i strategie międzynarodowe i krajowe 

dotyczące ochrony i promocji zdrowia kobiet i dzieci. 
2 C.W1 

TK07 
Rola położnej w sprawowaniu opieki przedkoncepcyjnej: 

Czynniki wpływające na płodność. 
2 C.W2 

TK08 

Przebieg ciąży fizjologicznej, zmiany ogólnoustrojowe i w 

narządach rodnych związane z ciążą. Rola położnej w 

rozpoznaniu i prowadzeniu ciąży. Rozpoznanie ciąży i 

ocena wielkości ciąży. Badania wykonywane w czasie 

ciąży, porodu i połogu. 

2 C.W2, C.W6 

TK09 
Przebieg połogu fizjologicznego. Rola położnej w 

profilaktyce powikłań.  
2 C.W2, C.W6 

TK10 

Poradnictwo w zakresie żywienia noworodków i 

niemowląt zdrowych (karmienie piersią i sztuczne). Zalety 

karmienia piersią.  

3 C.W2, C.W6 

Seminaria 20  

TK11 
Działania profilaktyczne w pracy położnej 

 Zapobieganie zakażeniom wewnątrzszpitalnym 
8 

C.U1, C.U4, C.U7, C.U8, 

C.U10, C.U11, C.U23, 
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(chirurgiczne mycie rąk, nakładanie bielizny 

operacyjnej, postępowanie ze zużytym sprzętem, 

materiałem, bielizną itp., przygotowanie materiału do 

sterylizacji). 

 Poradnictwo w odniesieniu do kobiet ciężarnych; rola 

szkoły rodzenia. 

 Dieta w poszczególnych okresach życia kobiety, w 

ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka. 

 Przeprowadzanie wizyt patronażowych u położnicy i 

noworodka. 

 Szczepienia ochronne. Szczepienia przeciwko HPV. 

 Badania przesiewowe noworodka. 

 Poradnictwo w odniesieniu do kobiet chorych 

ginekologicznie (profilaktyka raka szyjki macicy i raka 

sutka). 

K.03, K.04 

TK12 

Działania diagnostyczne w pracy położnej 

 Wywiad (ogólny, położniczy, ginekologiczny). 

 Metody obliczania terminu porodu, przypuszczalnej 

wagi płodu. 

 Podstawy badania fizykalnego w położnictwie i 

ginekologii. 

3 U01, C.U2, K.03, K.04 

TK13 

Działania rehabilitacyjne w pracy położnej 

 Działania rehabilitacyjne w ciąży, połogu, w 

schorzeniach ginekologicznych. 

 Zapobieganie powikłaniom. 

1 C.U1, C.U21, K.03, K.04 

TK14 

Działania leczniczo-pielęgnacyjne w pracy położnej.  

Postępowanie z noworodkiem po porodzie: 

 kąpiel i toaleta noworodka; pielęgnacja noworodka, 

 pielęgnacja noworodka w inkubatorze, 

 technika wykonywania zabiegów u noworodka 

(pobieranie krwi włośniczkowej, iniekcje 

domięśniowe, wkłucia dożylne, pobieranie moczu, 

zakładanie zgłębnika, fototerapia, cewnikowanie żyły 

pępowinowej), 

 karmienie noworodka zakraplaczem i zgłębnikiem, 

 transport noworodka, 

 resuscytacja noworodka. 

8 

C.U1, C.U4, C.U6, C.U7, 

C.U21, C.U18, C.U19, 

C.U23, K.03, K.04 

Ćwiczenia symulowane: 90  

TK15 

Przyjęcie ciężarnej, rodzącej, kobiety chorej 

ginekologicznie do szpitala. Rola położnej w adaptacji 

kobiety do warunków szpitalnych. 

4 C.U1, C.U2, K.03, K.04 

TK16 

Wypełnianie i prowadzenie dokumentacji  

 dokumentacji ciężarnej, 

 dokumentacji przebiegu porodu i połogu,  
 dokumentacji noworodka, 
 dokumentacji w oddziale ginekologii, 
 dokumentacji położnej POZ. 

8 C.U2, C.U3, K.03, K.04 

TK17 
Przeprowadzenie wywiadu (ogólnego, położniczego, 

ginekologicznego). 
6 C.U2, K.03, K.04 

TK18 Obliczanie terminów porodu, przypuszczalnej wagi płodu. 4 C.U2, K.03, K.04 

TK19 
Proces pielęgnowania jako metoda pracy położnej. 

8 
C.U1, C.U2, C.U3, K.03, 

K.04 

TK20 

Zapobieganie zakażeniom wewnątrzszpitalnym (mycie 

rąk, chirurgiczne mycie rąk, nakładanie bielizny 

operacyjnej, przygotowanie materiału do sterylizacji). 

6 C.U4, C.U23, K.03, K.04 

TK21 

Przygotowanie fizyczne kobiety do badania wewnętrznego 

położniczego, cięcia cesarskiego, do porodu, do badań 

diagnostycznych. 

3 
C.U4, C.U7, C.U23, K.03, 

K.04 
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TK22 

Działania profilaktyczne w pracy położnej 

 przygotowanie kobiet do prowadzenia samoobserwacji 

we wszystkich okresach życia w celu wczesnego 

wykrywania i likwidacji czynników ryzyka schorzeń 

nowotworowych, 

 poradnictwo w odniesieniu do kobiet ze schorzeniami 

ginekologicznymi: badanie i samobadanie piersi. 

3 
C.U2, C.U4, C.U11, 

C.U13, K.03, K.04 

TK23 

Działania rehabilitacyjne w pracy położnej 

 ćwiczenia przygotowujące do porodu i usprawniające 

w ciąży, połogu, 

 schorzenia ginekologiczne, 

 rehabilitacja przyłóżkowa- zapobieganie powikłaniom. 

6 C.U21, K.03, K.04 

TK24 
Toaleta wcześniaka w inkubatorze. 

3 
C.U4, C.U6, C.U19, 

C.U23, K.03, K.04 

TK25 
Karmienie noworodka zakraplaczem i zgłębnikiem. 

Zakładanie zgłębnika. 
6 

C.U4, C.U6, C.U17, K.03, 

K.04 

TK26 

Technika wykonywania zabiegów u noworodka 

 pobieranie krwi włośniczkowej,  

 iniekcje domięśniowe,  

 wkłucia dożylne,  

 pobieranie moczu,  

 przygotowanie do fototerapii. 

8 

C.U4, C.U7, C.U10, 

C.U12, C.U14, U18, K.03, 

K.04 

TK27 
Kąpiel noworodka i niemowlęcia. Zmiana pieluszek i 

bielizny noworodka i niemowlęcia. 
12 C.U4, C.U19, K.03, K.04 

TK28 
Ustalanie diety w poszczególnych okresach życia kobiety, 

w ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka. 
3 C.U2, K.03, K.04 

TK29 

Technika karmienia piersią. Technika karmienia 

noworodka sposobami alternatywnymi. Technika 

karmienia noworodka butelką. 

3 C.U4, C.U18, K.03, K.04 

TK30 
Badanie ginekologiczne. Pobieranie wymazów z pochwy i 

z szyjki macicy 
3 C.U4, C.U8, K.03, K.04 

TK31 

Edukacja zdrowotna wobec ciężarnej, rodzącej,  położnicy. 

Przygotowanie programów edukacyjnych dla kobiety w 

okresie prekoncepcji, ciężarnej i położnicy oraz kobiety 

chorej ginekologicznie. 

4 C.U4, C.U21, K.03, K.04 

Bez nauczyciela 15  

 

Przygotowanie konspektu i materiałów do edukacji 

ciężarnej lub położnicy (prezentacja multimedialna na 

dowolny temat dotyczący edukacji kobiety w każdym 

okresie życia, ciężarnej lub położnicy) 

 C.W2 

Zajęcia praktyczne 80  

 Załącznik 1.   

Praktyki zawodowe 80  

 Załącznik 2.    

Zalecana literatura: 

Literatura podstawowa: 

1. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - założenia koncepcyjno-empiryczne opieki 

pielęgniarskiej. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017. 

2. Świetliński J.: Neonatologia i opieka nad noworodkiem. Tom 1-2. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2016, 2017. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2018. 

2. Lumsden H., Holmes D.: Noworodek i jego rodzina. Praktyka położnicza. Red. wyd. polskiego G. 

Iwanowicz-Palus. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012. 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)  
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Forma nakładu pracy studenta (udział w 

zajęciach, aktywność, przygotowanie 

sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta [h] 

W ocenie (opinii) nauczyciela 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 210 

Przygotowanie do ćwiczeń/seminarium 15 

Czytanie wskazanej literatury 5 

Napisanie raportu z laboratorium/ ćwiczeń/ 

przygotowanie projektu/referatu itp. 
5 

Przygotowanie do kolokwium/kartkówki 20 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Inne …..  

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 265 

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 13 

Uwagi 

*Przykładowe sposoby weryfikacji efektów kształcenia: 

EU - egzamin ustny     SP – studium przypadku 

ET – egzamin testowy     PS - ocena umiejętności pracy samodzielnej 

EPR – egzamin praktyczny    S – sprawdzenie umiejętności praktycznych 

K – kolokwium      PM – prezentacja multimedialna 

R – referat      O - ocena aktywności i postawy studenta  
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk 
 

1. Załącznik 1.: Karta praktyki: Zajęcia praktyczne w Oddziale położniczo-neonatologicznym 
 

Nazwa praktyki Podstawy Opieki Położniczej 

Kod praktyki ZP-POP 

Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) obowiązkowa 

Poziom praktyki podstawowy 

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 3 

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  

w pionie opieki położniczej, których kształtowanie rozpoczęto w 

warunkach pracowni umiejętności położniczych. 

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 i noworodkiem w sytuacjach 

typowych.  

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. 

Efekty kształcenia Załącznik 1 

Forma realizacji i wymiar praktyki Praktyki zawodowe, 80 godzin 

Wymagania wstępne i inne wymagania 

wobec studenta 

Zaliczenie zajęć teoretycznych z Podstaw Opieki Położniczej  

Treści merytoryczne praktyki Załącznik 1 

Piśmiennictwo 1. Świetliński J.: Neonatologia i opieka nad noworodkiem. Tom 1-2. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, 2017. 

2. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - 

założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017. 

3. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, 

ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2018. 

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  Oddziały położniczo-noworodkowe szpitali III stopnia 

referencyjności 

Program praktyk 

Temat 
Czas realizacji 

(Liczba godzin) 
EKK 

Sposób 

weryfikacji 

1. Zasady opieki nad położnicą w oddziale 

położniczym. Specyfika oddziału 

położniczo-noworodkowego. 
2 

C.U01, C.U03 S, O, PS 

2. Przyjęcie położnicy i noworodka na 

oddział. 
6 

C.U01, C.U02, C.U03, C.U06,  

K.01, K.02 

S, O, PS 

3. Zadania położnej wynikające z 

prowadzenia procesu pielęgnowania. 

Problemy pielęgnacyjne położnicy w 

fizjologicznym przebiegu połogu.  

16 

C.U02, C.U03, C.U04, C.U07,  

K.01, K.02, K.03, K.04 

S, O, PS, RZĆ 

4. Zadania położnej wynikające z funkcji 20 C.U04, C.U12, C.U14, C.U15, S, O, PS 
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opiekuńczej. C.U16, C.U18, C.U19, C.U21, 

C.U23, K.01, K.02, K.03, 

K.04 

5. Zadania położnej wynikające z funkcji 

diagnostyczno-leczniczej. 

12 

C.U02, C.U03, C.U04, C.U06, 

C.U07, C.U08, C.U10, C.U11, 

C.U12, C.U13, C.U14, C.U16, 

C.U17, C.U23, K.01, K.02, 

K.03, K.04 

S, O, PS 

6. Zadania położnej wynikające z funkcji 

rehabilitacyjnej. 
12 

C.U19, C.U21, K.01, K.02 S, O, PS 

7. Zadania położnej wynikające z funkcji 

edukacyjnej. 
8 

C.U11, C.U19, K.01, K.02, 

K.03, K.04 

S, O, PS 

8. Zajęcia w CSM – uruchamianie kobiety 

po porodzie; 

9. Zajęcia w CSM – chirurgiczne mycie rąk 

i zakładanie bielizny operacyjnej 

4 

C.U21, C.U23, K.03, K.04 S, O, PS 

Efekty kształcenia realizowane na zajęciach 

EKK Czynności szczegółowe   

C.U1 

 posługuje się właściwym nazewnictwem z zakresu opieki położniczej, neonatologicznej i 

ginekologicznej; 

 interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu praktyki zawodowej położnej; 

C.U2 

 gromadzi informację metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego i analizy 

dokumentacji w celu rozpoznania stanu zdrowia kobiety chorej ginekologicznie, kobiety ciężarnej, 

kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu oraz noworodka; 

 interpretuje i dokumentuje uzyskane wyniki na potrzeby diagnozy położniczej; 

C.U3  prowadzi dokumentację medyczną i posługiwać się nią; 

C.U4 

 przygotowuje kobietę i jej dziecko, siebie i stanowisko pracy; 

 uczestniczy w przeprowadzaniu badań i zabiegów diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych 

stosowanych w położnictwie, neonatologii i ginekologii; 

C.U6 

 wykonuje pulsoksymetrię,  

 wykonuje pomiary podstawowych parametrów życiowych, pomiary antropometryczne, w tym 

noworodka po porodzie; 

C.U7 

 pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych; 

 asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych stosowanych w położnictwie, neonatologii 

i ginekologii; 

C.U8 
 pobiera wymaz do oceny biocenozy z pochwy i szyjki macicy oraz wymaz cytoonkologiczny i 

zabezpiecza pobrany materiał; 

C.U10  wykonuje badania przesiewowe noworodka; 

C.U11  wykonuje badanie piersi i ocenia gruczoł piersiowy; 

C.U12 

 przechowuje i przygotowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami; 

 podaje pacjentom leki różnymi drogami; 

 oblicza dawki leków; 

 modyfikuje dawki insuliny; 

C.U13  wykonuje szczepienia przeciwko grypie, WZW i HPV; 

C.U14 

 zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych; 

 wykonuje kroplowe wlewy dożylne; 

 monitoruje i pielęgnuje miejsce wkłucia obwodowego; 

C.U16  wykonuje zabiegi doodbytnicze; 

C.U17 

 zakłada zgłębnik do żołądka; 

 karmi przez zgłębnik, 

 monitoruje i usuwa ten zgłębnik, w tym u noworodka i niemowlęcia; 

C.U18 

 wykorzystuje dostępne metody karmienia pacjenta, w tym noworodka i niemowlęcia; 

 karmi noworodka/niemowlę kieliszkiem, strzykawką, cewnikiem „po palcu”, cewnikiem przy piersi, 

zakraplaczem, łyżeczką, butelką. 

C.U19 

 wykonuje zabiegi higieniczne; 

 pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i 

materiałów medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze; 

C.U21 

 przemieszcza pacjenta z wykorzystaniem różnych technik i metod; 

 stosuje pozycje ułożeniowe; 

 wykonuje ćwiczenia czynne i bierne oraz gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy; 

 wykonuje inhalację i odśluzowywanie dróg oddechowych; 

C.U23    stosuje zasady aseptyki i antyseptyki; 
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 planuje i wdraża postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie; 

K.01 

Kierować się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem 

i jego rodziną. 

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.04 Ponosić odpowiedzialność za wykonywane czynności zawodowe. 

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych   O - ocena aktywności i postawy studenta  

PS - ocena umiejętności pracy samodzielnej   RZĆ – raport z ćwiczeń 

 

 

2. Załącznik nr 2.: Karta praktyki: Praktyki zawodowe w Oddziale położniczo-neonatologicznym 
 

Nazwa praktyki Podstawy Opieki Położniczej 

Kod praktyki PZ-POP 

Typ praktyki (obowiązkowa, obieralna) obowiązkowa 

Poziom praktyki podstawowy 

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

Liczba przypisanych punktów ECTS 3 

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  

w pionie opieki położniczej, których kształtowanie rozpoczęto w 

warunkach pracowni umiejętności położniczych. 

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 i noworodkiem w 

sytuacjach typowych.  

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. 

Efekty kształcenia Załącznik 2 

Forma realizacji i wymiar praktyki Praktyki zawodowe, 80 godzin 

Wymagania wstępne i inne wymagania 

wobec studenta 

Zaliczenie zajęć teoretycznych z Podstaw Opieki Położniczej  

Treści merytoryczne praktyki Załącznik 2 

Piśmiennictwo 1. Świetliński J.: Neonatologia i opieka nad noworodkiem. Tom 1-2. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, 2017. 

2. Ślusarska B., Zarzycka D.: Podstawy pielęgniarstwa tom 1-2 - 

założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Tom 1. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Lublin 2017. 

3. Rabiej M. Mazurkiewicz B.: Pielęgnowanie w położnictwie, 

ginekologii i neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2018. 

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  Oddziały położniczo-noworodkowe szpitali III stopnia 

referencyjności 

Program praktyk 

Temat 
Czas realizacji 

(Liczba godzin) 
EKK 

Sposób 

weryfikacji 
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1. Zasady opieki nad położnicą w oddziale 

położniczym. Specyfika oddziału 

położniczo-noworodkowego. 
2 

C.U01, C.U03 S, O, PS 

2. Przyjęcie położnicy i noworodka na oddział. 
3 

C.U01, C.U02, C.U03, 

C.U06,  K.01, K.02 

S, O, PS 

3. Zadania położnej wynikające z prowadzenia 

procesu pielęgnowania. Problemy 

pielęgnacyjne położnicy w fizjologicznym 

przebiegu połogu.  

20 

C.U02, C.U03, C.U04, 

C.U07,  K.01, K.02, K.03, 

K.04 

S, O, PS, RZĆ 

4. Zadania położnej wynikające z funkcji 

opiekuńczej. 
20 

C.U04, C.U12, C.U14, 

C.U15, C.U16, C.U18, 

C.U19, C.U21, C.U23, 

K.01, K.02, K.03, K.04 

S, O, PS 

5. Zadania położnej wynikające z funkcji 

diagnostyczno-leczniczej. 

15 

C.U02, C.U03, C.U04, 

C.U06, C.U07, C.U08, 

C.U10, C.U11, C.U12, 

C.U13, C.U14, C.U16, 

C.U17, C.U23, K.01, 

K.02, K.03, K.04 

S, O, PS 

6. Zadania położnej wynikające z funkcji 

rehabilitacyjnej. 
10 

C.U19, C.U21, K.01, 

K.02 

S, O, PS 

7. Zadania położnej wynikające z funkcji 

edukacyjnej. 
10 

C.U11, C.U19, K.01, 

K.02, K.03, K.04 

S, O, PS 

Efekty kształcenia realizowane na zajęciach 

EKK Czynności szczegółowe   

C.U1 

 posługuje się właściwym nazewnictwem z zakresu opieki położniczej, neonatologicznej i 

ginekologicznej; 

 interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu praktyki zawodowej położnej; 

C.U2 

 gromadzi informację metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego i analizy 

dokumentacji w celu rozpoznania stanu zdrowia kobiety chorej ginekologicznie, kobiety ciężarnej, 

kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu oraz noworodka; 

 interpretuje i dokumentuje uzyskane wyniki na potrzeby diagnozy położniczej; 

C.U3  prowadzi dokumentację medyczną i posługiwać się nią; 

C.U4 

 przygotowuje kobietę i jej dziecko, siebie i stanowisko pracy; 

 uczestniczy w przeprowadzaniu badań i zabiegów diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych 

stosowanych w położnictwie, neonatologii i ginekologii; 

C.U6 

 wykonuje pulsoksymetrię,  

 wykonuje pomiary podstawowych parametrów życiowych, pomiary antropometryczne, w tym 

noworodka po porodzie; 

C.U7 

 pobiera materiał do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych; 

 asystuje lekarzowi przy badaniach diagnostycznych stosowanych w położnictwie, neonatologii 

i ginekologii; 

C.U8 
 pobiera wymaz do oceny biocenozy z pochwy i szyjki macicy oraz wymaz cytoonkologiczny i 

zabezpiecza pobrany materiał; 

C.U10  wykonuje badania przesiewowe noworodka; 

C.U11  wykonuje badanie piersi i ocenia gruczoł piersiowy; 

C.U12 

 przechowuje i przygotowuje leki zgodnie z obowiązującymi standardami; 

 podaje pacjentom leki różnymi drogami; 

 oblicza dawki leków; 

 modyfikuje dawki insuliny; 

C.U13  wykonuje szczepienia przeciwko grypie, WZW i HPV; 

C.U14 

 zakłada i usuwa cewnik z żył obwodowych; 

 wykonuje kroplowe wlewy dożylne; 

 monitoruje i pielęgnuje miejsce wkłucia obwodowego; 

C.U16  wykonuje zabiegi doodbytnicze; 

C.U17 

 zakłada zgłębnik do żołądka; 

 karmi przez zgłębnik, 

 monitoruje i usuwa ten zgłębnik, w tym u noworodka i niemowlęcia; 

C.U18 

 wykorzystuje dostępne metody karmienia pacjenta, w tym noworodka i niemowlęcia; 

 karmi noworodka/niemowlę kieliszkiem, strzykawką, cewnikiem „po palcu”, cewnikiem przy piersi, 

zakraplaczem, łyżeczką, butelką. 

C.U19  wykonuje zabiegi higieniczne; 
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 pielęgnuje skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i 

materiałów medycznych, w tym stosuje kąpiele lecznicze; 

C.U21 

 przemieszcza pacjenta z wykorzystaniem różnych technik i metod; 

 stosuje pozycje ułożeniowe; 

 wykonuje ćwiczenia czynne i bierne oraz gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy; 

 wykonuje inhalację i odśluzowywanie dróg oddechowych; 

C.U23   
 stosuje zasady aseptyki i antyseptyki; 

 planuje i wdraża postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie; 

K.01 

Kierować się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, 

okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem 

i jego rodziną. 

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.04 Ponosić odpowiedzialność za wykonywane czynności zawodowe. 

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych   O - ocena aktywności i postawy studenta  

PS - ocena umiejętności pracy samodzielnej   RZĆ – raport z ćwiczeń 

 


