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Uczelnia Łazarskiego 

Wydział Medyczny 

Kierunek Lekarski 

 

Nazwa przedmiotu PRAKTYKA WAKACYJNA– GINEKOLOGIA I 

POŁOŻNICTWO; CHIRURGIA 

Kod przedmiotu WL_PRAKTYKA05 

Poziom studiów  Jednolite studia magisterskie  

Status przedmiotu  Obligatoryjny 

Rok i semestr realizacji przedmiotu  4 

Forma zajęć i godziny kontaktowe dla każdej 

formy zajęć 

Wykład Ćwiczenia Seminaria 

 120 godz.  

Łącznie 120 godz. 

Wymagania wstępne  Wiedza z zakresu I i II roku kierunku lekarskiego 

Założenia i cele przedmiotu  Ginekologia i położnictwo: zapoznanie się z 

organizacją Oddziału Położniczo-

Ginekologicznego/Kliniki, zasadami ruchu chorych, 

doskonalenie umiejętności badania fizykalnego 

pacjentki oddziału ginekologiczno-położniczego, 

obserwacja i udział w porodach oraz podstawowych 

zabiegach ginekologiczno-położniczych. 

Chirurgia ogólna: zapoznanie się z organizacją 

Oddziału Chirurgii, zasadami ruchu chorych w 

Oddziale, sprzętem, lekami i metodami pracy, 

najczęstszymi stanami nagłymi w chirurgii ogólnej, 

ćwiczenie umiejętności zaopatrywania ran 

Efekty kształcenia: 

 

 

 

 

 

 

Wiedza: 

EK1 - zna podstawowe sposoby diagnostyki i 

terapii płodu 

EK2 - zna i rozumie przyczyny, objawy, 

zasady diagnozowania oraz postępowania 

terapeutycznego w odniesieniu do 

najczęstszych chorób wymagających 

interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem 

odrębności wieku dziecięcego, w tym w 

szczególności: a) ostrych i przewlekłych 

chorób jamy brzusznej, b) chorób klatki 

piersiowej, c) chorób kończyn i głowy, d) 

złamań kości i urazów narządów 

EK3 - zna funkcje rozrodcze kobiety, 

zaburzenia z nimi związane oraz 

postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne 

dotyczące w szczególności: a) cyklu 

miesiączkowego i jego zaburzeń, b) ciąży, c) 

porodu fizjologicznego i patologicznego oraz 

połogu, d) zapaleń i nowotworów w obrębie 

narządów płciowych, e) regulacji urodzeń, f) 

Odniesienie do efektów kształcenia określonych w 

załączniku nr 1 Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w 

sprawie standardów kształcenia dla kierunków 

studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, 

farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. Nr 0, 

poz. 631) 
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menopauzy, g) podstawowych metod 

diagnostyki i zabiegów ginekologicznych 

EK4 - zna zasady bezpieczeństwa 

okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta 

do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego 

i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji 

EK5 - zna zasady pracy w grupie 

 

Umiejętności: 

EK6- asystuje przy typowym zabiegu 

operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i 

znieczula miejscowo okolicę operowaną 

EK7 - posługuje się podstawowymi 

narzędziami chirurgicznymi 

EK8 – zaopatruje prostą ranę, zakłada i 

zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny 

EK9 - stosuje się do zasad aseptyki i 

antyseptyki 

EK10 - rozpoznaje objawy podmiotowe i 

przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym 

przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia, 

czynność skurczową macicy) 

EK11 - interpretuje wyniki badania 

fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, 

czynność serca matki płodu) oraz wyniki 

badań laboratoryjnych świadczących o 

patologiach ciąży;  

EK12 - interpretuje zapis kardiotokografii 

(KTG) 

EK13 - rozpoznaje rozpoczynający się poród 

oraz nieprawidłowy czas jego trwania 

EK14 - interpretuje objawy podmiotowe i 

przedmiotowe w czasie połogu 

EK15 - bada sutki, węzły chłonne, gruczoł 

tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie 

ostrego brzucha, a także wykonuje badanie 

palcem przez odbyt 

Kompetencje społeczne: 

EK16 -  potrafi nawiązać i utrzymać 

głęboki i pełen szacunku kontakt z 

chorym 
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F.U16 

 

F.U17 

 

F.U6 

Opis treści przedmiotu: 

Ginekologia i położnictwo:  

1. Zapoznanie się z organizacją pracy Położniczej Izby Przyjęć, traktu porodowego oraz 

oddziału połogowego. 

2. Przyjęcie  rodzącej do porodu, założenie odpowiedniej dokumentacji, wykonanie czynności 

związanej z toaletą rodzącej. 

3. Obserwacja postępu porodu oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu porodu z 

uwzględnieniem najważniejszych parametrów świadczących o stanie matki  i połogu. 

4. Odebranie porodu fizjologicznego pod ścisłym nadzorem położnej i lekarza. 

5. Udział studenta w szyciu krocza, ocena łożyska po porodzie. 

6. Zapoznanie się z obsługą aparatury dostępnej w Oddziałach/Klinikach  Położniczych 

(amnioskop ,detektor tętna itp.). 
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7. Asysta przy cięciu cesarskim.  

8. Postępowanie z pacjentkami hospitalizowanymi z powodu zagrażającego poronienia. 

9. Zapoznanie się z organizacją pracy w Izbie Przyjęć  Ginekologicznej i na Oddziale 

/Klinice/ Ginekologicznej. 

10. Doskonalenie badania ginekologicznego. 

11. Poznanie i omówienie zasad kwalifikacji pacjentek do leczenia operacyjnego. 

12. Poznanie zasad pracy w gabinecie ginekologicznym i prowadzenia dokumentacji 

zabiegowej, pobieranie materiału do badania histopatologicznego i cytologicznego, 

13. Asysta przy operacjach ginekologicznych. Obserwacja pacjentek we wczesnym okresie 

pooperacyjnym i prowadzenie dokumentacji. 
Chirurgia ogólna:  

1. Poznanie organizacji Kliniki / Oddziału Chirurgicznego (izby przyjęć, bloku operacyjnego, 

sal opatrunkowych, zasad przyjęć, prowadzenia dokumentacji i wypisu chorego). 

2. Poznanie rodzajów i typów narzędzi chirurgicznych oraz aparatury używanej w Oddziale 

Chirurgicznym. 

3. Doskonalenie badania lekarskiego w chirurgii i postępowania diagnostycznego, zwłaszcza  

w przypadkach nagłych. 

4. Poznanie zasad i sposobów znieczulania miejscowego. 

5. Udział w obchodach lekarskich oraz raportach lekarza  dyżurnego. 

6. Aktywny udział w pracy Kliniki/Oddziału, wykonywanie podstawowych zabiegów, zmiana 

opatrunków, zdejmowanie szwów, podłączenie kroplówek, pobieranie materiału do badań 

diagnostycznych. 

7. Opanowanie zasad aseptyki i antyseptyki oraz techniki mycia się do zabiegu operacyjnego, 

8. Udział /asysta  w operacjach na sali operacyjnej. 

9. Opatrywanie ran, praktyczna nauka szycia ran. 
Metody dydaktyczne Dyskusja, zajęcia praktyczne, analiza literatury 

Pomoce dydaktyczne Pomieszczenia i wyposażenie przychodni i oddziału 

pomocy doraźnej 

Język wykładowy Polski 

Punkty ECTS  4  

Rodzaj i nakład pracy studenta 120 godzin zajęć praktycznych 

Literatura podstawowa 1. Bręborowicz H.: Położnictwo i ginekologia. 

PZWL, Warszawa 2017 

2. Fibak J.: Podręcznik dla studentów medycyny. 

PZWL, Warszawa 2014 

Literatura uzupełniająca 1. Peitzman A. B., Rhodes M., Schwab C. W., 

Yealy D.: Chirurgia stanów nagłych. 

Medipage, Warszawa 2010. 
Metody oraz sposoby weryfikacji efektów 

kształcenia 

 

EK1 – EK16: Obserwacja poprawności 

wykonywanych zadań, zachowań i formułowanych 

przez studentów opinii podczas zajęć 

Warunki zaliczania  1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest udział w 

zajęciach.  

2. Opuszczone zajęcia muszą być odpracowane w 

innym terminie lub, o ile to niemożliwe ze względów 

organizacyjnych, zaliczone na warunkach i w 

terminie określonych przez prowadzącego. 

Koordynator przedmiotu Lokalny 

Prowadzący zajęcia Lokalny  

Miejsce realizacji przedmiotu Zależnie od decyzji studenta 

 


