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Wybrane zagadnienia z nauk społecznych 

I.  Psychoterapia 
1. Mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych w świetle podejścia 

psychodynamicznego. 
2. Rozumienie powstawania zaburzeń psychicznych w podejściu behawioralno - 

poznawczym. 
3. Mechanizmy powstawania zaburzeń w świetle podejścia humanistyczno - 

egzystencjalnego. 
4. Rozumienie zaburzeń psychicznych w podejściu systemowym.  
5. Psychoterapia elementarna. 
6. Terapia psychodynamiczna (psychoanalityczna) - założenia i techniki. 
7. Terapia behawioralno - poznawcza - założenia i techniki. 
8. Terapia humanistyczno - egzystencjalna - założenia i techniki. 
9. Terapia systemowa - założenia i techniki. 
10. Przebieg procesu terapeutycznego. 
11. Podstawowe procesy zachodzące w psychoterapii (czynniki leczące, warunki 

konieczne, przymierze terapeutyczne, zasada neutralności, wstrzemięźliwości). 
12. Mechanizmy przeżywania żałoby i etapy przebiegu żałoby. 
13. Patologiczne formy przeżywania żałoby (rodzaje, czynniki wpływające na 

patologizację procesu żałoby) 
14. Podstawowe koncepcje dotyczące zespołu wypalenia zawodowego (Maslasch, 

Pines, Chernissa, Edelwicha i Brodsky’ego). 
II.  Ustawodawstwo zawodowe Położnej wymogi europejskie 

1. Rozwój ustawodawstwa europejskiego. 
2. Zawód położnej w świetle przepisów Unii Europejskiej. 
3. Regulacje prawne zawodu położnej w krajach Wspólnoty Europejskiej. 
4. Międzynarodowe standardy kształcenia i kwalifikacji zawodowej położnych w 

Polsce i w Unii  Europejskiej.  
5. System kształcenia i doskonalenia zawodowego położnych. 
6. Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych (Evidence Based Practice). 

Zastosowanie wyników badań naukowych w praktyce. 
7. Zagrożenia zdrowia i prognozy epidemiologiczne w krajach Unii Europejskiej. 
8. Współczesne kierunki organizowania opieki położniczej w Polsce i krajach 

Wspólnoty Europejskiej. 
9. Systemy opieki położniczej w wybranych krajach europejskich i Stanach 

Zjednoczonych. 
10. Organizacje położnicze krajowe i zagraniczne. Rola i zadania międzynarodowych 

organizacji i stowarzyszeń położniczych.  
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III.  Zarządzanie w Położnictwie 

 
1. Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, możliwości zastosowania w praktyce 

zarządzania w położnictwie. 
2. Organizacja, jako system. Więzi organizacyjne w podsystemie pielęgniarstwa i 

położnictwa.  
3. Misja, projekt, struktura organizacyjna na przykładzie instytucji opieki zdrowotnej. 
4. Zarządzanie na różnych poziomach w organizacji. 
5. Elementy opisu stanowiska pracy położnej. 
6. Wymagania stanowiska pracy. 
7. Profil kompetencji położnej. 
8. Ścieżka rozwoju zawodowego położnej w instytucji. 
9. Ocena ryzyka zawodowego – czynniki szkodliwe i zagrożenia na stanowiskach pracy 

położnych. 
10. Podstawy i zakres odpowiedzialności zawodowej na stanowiskach pracy położnych. 
11. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. Normy jakości postępowania w 

położnictwie.  
12. Program akredytacji szpitali wg CMJ. 
13. Certyfikacja na zgodność z normami ISO. 
14. Podstawy marketingu medycznego. 
15. Zarządzanie zmianą w organizacji – proces i obszary zmiany. 
16. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji opieki zdrowotnej. 
17. Przywództwo. 
18. Style i funkcje zarządzania 
19. Zachowanie pracownika w zakładzie pracy 
20. Fizjologia pracy 
21. Adaptacja społeczno-zawodowa 
22. System ocen pracowniczych 
23. Racjonalizacja – cele, przedmiot, etapy. 
24. Badanie pracy :  

a. badanie metod pracy 
b. Badanie i mierzenie czasu pracy 
c. Badanie kosztów pracy - analiza wartości funkcji 

IV.  Filozofia i teorie opieki położniczej 
 

1. Jakość opieki położniczej w oparciu o zweryfikowaną, nowoczesną wiedzę i teorie 
opieki położniczej. 

2. Triada współczesnej opieki położniczej. 
3. Spojrzenie na opiekę położniczą w jej wielowątkowym wymiarze w oparciu o 

filozofię      i dorobek teoretyków polskiego i światowego pielęgniarstwa. 
4. Istota pojęć stosowanych w modelach pielęgnowania. 
5. Znajomość i zastosowanie teorii pielęgnowania w opiece położniczo-ginekologicznej. 
6. Warunki umożliwiające opiekę położniczo-ginekologiczną w oparciu o teorie 

pielęgnowania. 
7. Znaczenie rozwoju nauki i doświadczenia w procesie udoskonalania opieki 

położniczo-ginekologicznej. 
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Wybrane zagadnienia  w zakresie opieki specjalistycznej 
 

I.  Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii. 
 

1. Znaczenie ultrasonografii i techniki badawcze stosowane we współczesnej ginekologii 
i położnictwie. 

2. Ultrasonografia w ginekologii: ocena anatomii i topografii narządów miednicy małej, 
ocena wad wrodzonych narządów rozrodczych, opis guzów jajników, macicy, 
jajowodów, pochwy, zmiany zapalne, zmiany wtórne, ciąża ektopowa, ocena 
położenia IUD. 

3. Ultrasonografia w położnictwie: fizjologia ciąży, biometria płodu i ocena wieku 
ciążowego w poszczególnych trymestrach, szacunkowa masa płodu, ocena anatomii 
płodu-wady wrodzone, diagnostyka usg łożyska, pępowiny i wód płodowych, ocena 
dobrostanu płodu- doppler, test Manninga, USG genetyczne. 

4. USG diagnostyka: wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, obrzęku płodu. 
5. Diagnostyka ultrasonograficzna w ciążach wielopłodowych: zespół przetoczenia, ilość 

kosmówek, zroślaki. 
6. Ultrasonografia zabiegowa w ginekologii: punkcje przezbrzuszne i przez pochwowe. 
7. Inwazyjna diagnostyka prenatalna z wykorzystaniem USG: amniopunkcja, 

kordocenteza, amnioredukcja, amnioinfuzja. 
8. Podstawy ultrasonografii dopplerowskiej. 
9. Zastosowanie USG 3D i 4D w położnictwie. 

 
II.  Nowoczesne techniki diagnostyczne 

1. Zastosowanie biomarkerów w praktyce klinicznej. 
2. Zastosowanie metod obrazowych do diagnostyki schorzeń sercowo-naczyniowych. 

 
III.  Intensywny nadzór położniczy 

1. Resuscytacja ciężarnej, noworodka po porodzie. 
2. Metody monitorowania parametrów układu oddechowego i układu krążenia u 

ciężarnej. 
3. Metody i skale oceny świadomości u ciężarnej. 
4. Metody oceny i klasyfikacja stopnia ciężkości urazu u ciężarnych 
5. Podstawy monitorowania i terapii ciężarnej na OIT. 
6. Zatorowość płucna u ciężarnej – rozpoznanie, postępowanie. 
7. Zator wodami płodowymi- rozpoznanie, postępowanie. 
8. Wstrząs krwotoczny. Zasady przetaczania krwi. 
9. Wstrząs septyczny. 
10. Zespół hiperstymulacji jajników. 
11. Stan przedrzucawkowy, zespół HEELP, rzucawka. 
12. Zakażenie wewnątrzowodniowe płodu. 
13. Atonia macicy.  
14. Dystocja barków. 
15. Przedwczesne odklejenie łożyska, łożysko przodujące. 
16. Zaburzenia akcji serca płodu podczas porodu.Monitorowanie stanu płodu podczas 

porodu. 
17. Przedwczesne odpływanie wód płodowych. 
18. Ciąża przenoszona – zagrożenie dla matki i dziecka. 
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19. Poród przedwczesny - zagrożenie dla matki i dziecka. 
20. Ciąża wielopłodowa - zagrożenie dla matki i dziecka. 

IV.  Medycyna prewencyjna 
1. Profilaktyka chorób nowotworowych narządów płciowych kobiet. 
2. Rak sutka, profilaktyka , diagnostyka. 
3. Choroby zakaźne w ciąży, profilaktyka , wykrywanie, wpływ na przebieg ciąży i 

porodu. 
4.  Choroby przenoszone drogą płciową, profilaktyka , diagnostyka , wpływ na 

płodność i rozwój ciąży. 
5. Szczepienia w ciąży. 
6. Patologia ciąży: profilaktyka i hamowanie rozwoju cukrzycy, konfliktu 

serologicznego, choroby zakrzepowo- zatorowej, porodu przedwczesnego, stanu 
przedrzucawkowego. 

7. antykoncepcja- metody, wskazanie i przeciwwskazania. 
8. Podstawowe zasady higieniczno - dietetyczne dla kobiet. 
9. Profilaktyka chorób i dolegliwości okresu przekwitania. 

 
V. Onkologia ginekologiczna 

 
1. Etiologia i etiopatogeneza stanów przednowotworowych narządu rodnego kobiety. 
2. Etiologia, etiopatogeneza i leczenie nowotworów: sromu, szyjki macicy, trzonu 

macicy, jajnika. 
3. Profilaktyka onkologiczna, badania diagnostyczne.  

 
VI.  Opieka specjalistyczna w położnictwie, ginekologii i neonatologii 

 
Wybrane zagadnienia z Psychiatrii 

1. Standardy postępowania w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą z zaburzeniami 
psychicznymi. 

2. Postępowanie profilaktyczne i pielęgnacyjne w odniesieniu do kobiety ciężarnej, 
rodzącej i położnicy z zaburzeniami psychicznymi. 

3. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z 
zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi. 

4. Diagnoza i diagnostyka w pielęgniarstwie psychiatrycznym. 
5. Ocena stanu zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z zaburzeniami 

psychicznymi na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego. 
6. Poradnictwo i edukacja kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z zaburzeniami 

psychicznymi w zakresie samoopieki. 
7. Problemy psychologiczno-psychiatryczne u pacjentek z zaburzeniami i chorobami 

psychicznymi: z nerwicą i zaburzeniami nerwicowymi, z zaburzeniami osobowości, z 
psychozą (schizofrenia, depresja). 

Wybrane zagadnienia z Opieki paliatywnej w Ginekologii 
1. Rehabilitacja po zabiegach ginekologicznych u pacjentek z rozpoznaną choroba 

nowotworową. 
2. Rehabilitacja psychofizyczna pacjentek i ich rodzin. 
3. Rehabilitacja po chemioterapii i radioterapii. 
4. Wczesne i późne usprawnianie pacjentki. 
5. Grupy wsparcia w aspekcie psychofizycznym. 
6. Rola położnej w zapobieganiu powikłaniom po zabiegach chirurgicznych i 

radioterapii. 
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Wybrane zagadnienia z Neonatologii 
1. Zaburzenia oddychania u noworodków. 
2. Postępowanie w posocznicy bakteryjnej. 
3. Zaburzenia przewodu pokarmowego. 
4. Zaburzenia układu moczowego. 
5. Choroby metaboliczne. 
6. Główne zasady obowiązujące podczas opieki nad wcześniakiem. 
7. Monitorowanie czynności życiowych we wczesnym okresie życia noworodka. 
8. Pielęgnowanie noworodka  z zaburzeniami oddechowymi wymagającego 

wspomagania oddechu z zastosowaniem tlenoterapii biernej ,CPAP, respiratora. 
9. Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym z problemami 

kardiologicznymi (PDA, zaburzeniami hemodynamicznymi w zespole zaburzeń 
oddychania, niewydolnością krążenia). 

10. Ocena zapotrzebowania pokarmowego wcześniaka. 
11. Odżywianie noworodka przedwcześnie urodzonego (żywienie parenteralne, żywienie 

troficzne, żywienie enteralne).  
12. Problemy pielęgnacyjne wcześniaka wynikające z stosowanych inwazyjnych 

procedur medycznych. 
13. Analiza problemu wcześniactwa pod względem klinicznym, ekonomicznym i 

społecznym. 
14. Czynniki predykcyjne porodów przedwczesnych. 
15. Problemy pielęgnacyjne noworodka chorego i wcześniaka. 
16. Powikłania wcześniactwa ograniczające rozwój i start dziecka. 
17. Jakość życia dzieci przedwcześnie urodzonych. 
18. Znaczenie programów wczesnej stymulacji. 

Wybrane zagadnienia z chorób współistniejących z ciążą 
1. Choroby serca u kobiet w ciąży. 
2. Choroby układu wewnątrzwydzielniczego u kobiet w ciąży. 
3. Choroby układu krzepnięcia u kobiet w ciąży 
4. Choroby układu wydalniczego u kobiet w ciąży. 
5. Schorzenia neurologiczne u ciężarnych. 
6. Choroby niepołożnicze w ciąży (choroby układu oddechowego, trawiennego 

nowotworowe). 
 

VII.  Kliniczne aspekty rozrodczości człowieka 
1. Cykl miesięczny i jego zaburzenia od pokwitania do menopauzy. 
2. Niepłodność. 
3. Techniki wspomaganego rozrodu. 
4. Klimakterium. 
5. Zaburzenia tożsamości płciowej. 
6. Antykoncepcja i ginekologia endokrynologiczna. 
7. Czynniki wpływające na relacje w małżeństwie i rodzinie. 
8. Naturalny rytm płodności. 
9. Płodność kobiety w różnych okresach jej życia. 
10. Położna wobec problemu niepłodności. 
11. Zadania poradni rodzinnych. 
12. Specjalistyczna poradnia rodzinna w służbie rodzinie. 
13. Ćwiczenia z metod NPR w różnych okresach życia kobiety. 
14. Rola poradni adopcyjnej w pomocy rodzinie. 


