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PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI 

Z PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO 84/GP/Po/21 

w dniach 09.07.2022r. – 13.07. 2022r.  

Data Godziny Tematy zajęć Osoba 

prowadząca 

Miejsce 

realizacji 

zajęć 

Forma 

zajęć 

Liczba 

godz. 

 

 

09.07.2022 

(sobota) 

 

 

9.00 – 

16.30 

 

 

 

 

 

Moduł VI 

3.  Monitorowanie i ocena stanu dziecka po porodzie. (wykład 2 godz.) 

3.1. Pomiar i ocena parametrów życiowych noworodka. 

3.2. Badanie fizykalne noworodka: 

3.2.1. skóra (ocena zabarwienia: sinica, zażółcenie; grubość, napięcie, 

obrzęki, wylewy, maź płodowa,  

objawy zakażenia); 

3.2.2. głowa (pomiar obwodu potyliczno-czołowego, ocena linii szwów 

i ciemiączek, kształtu,  

występowanie przedgłowia i krwiaków: podokostnowego i 

podczepcowego, ocena linii włosów); 

3.2.3. oczy (ocena: obrzęku, wydzieliny, krwiaków, wielkości źrenic); 

3.2.4. uszy (ocena: położenia, symetrii, kształtu, konsystencji); 

3.2.5. nos (ocena: symetrii, kształtu, drożności, wydzieliny, ruchów 

skrzydełek nosa); 

             3.2.6. jama ustna (ocena: kształtu, budowy podniebienia, wielkości    

języka, obecności zębów, zmian na śluzówkach); 

3.2.7. szyja (ocena: ruchomości, fałdu szyjnego); 

3.2.8. klatka piersiowa (pomiar obwodu, badanie osłuchowe płuc i serca, 

obserwacja czynności  

oddechowej, ocena wielkości i ilości brodawek, gruczołów sutkowych, 

obecności wydzieliny); 

3.2.9. jama brzuszna (ocena kształtu, symetrii, badanie palpacyjne: 

wątroby, śledziony, nerek, pęcherza  

moczowego, ocena stanu kikuta pępowinowego i pępka); 

3.2.10. narządy płciowe żeńskie (ocena: wielkości łechtaczki, warg 

sromowych większych, wydzieliny  
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z pochwy), męskie (badanie prącia w kierunku spodziectwa i/lub innych 

wad, ocena worka  

mosznowego, zstąpienia jąder); 

3.2.11. plecy (badanie: kształtu kręgosłupa, ciągłości kręgosłupa, 

drożności odbytu); 

3.2.12. kończyny (ocena: złamań, ruchomości, nadliczbowości/ 

zrośnięcia palców, osi stóp,  

symetryczności ruchów, stawów biodrowych); 

3.2.13. OUN (ocena charakteru płaczu, automatyzmów: Moro, ssania, 

szukania, chwytnego i tonicznego  

szyjnego, napięcia mięśniowego, ułożenia ciała, zakresu ruchów 

czynnych). 

3.3. Ocena obecności widocznych wad rozwojowych. 

3.4. Ocena obecności uszkodzeń wynikających z przebiegu porodu. 

3.5. Noworodek z grup ryzyka – identyfikacja i ocena parametrów 

życiowych.  
 
4. Samodzielne, zindywidualizowane i ciągłe pielęgnowanie noworodka: (wykład 

1 godz.) 

 

18. Zaburzenia zdrowia dziecka we wczesnym okresie poporodowym: (wykład 2 

godz.) 

18.1. Noworodek z niską masą urodzeniową (NMU). 

18.2. Dziecko z zaburzonym metabolizmem i gospodarką hormonalną. 

18.3. Noworodek z chorobą zakaźną: 

18.3.1. noworodek matki zakażonej wirusowym zapaleniem wątroby; 

18.3.2. noworodek matki zakażonej wirusem HIV; 

18.3.3. noworodek matki z chorobą przenoszoną drogą płciową 

(rzeżączka, chlamydia, zakażenie wirusem  

brodawczaka ludzkiego); 

18.3.4. profilaktyka zakażeń; 

18.3.5. zasady izolowania noworodków i matek 

18.3.6. udział położnej w diagnostyce, profilaktyce, leczeniu noworodka 

z chorobą zakaźną; 
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19. Problemy pielęgnacyjne noworodków z urazem okołoporodowym: (wykład 1 

godz.) 

19.1. Pielęgnowanie noworodka z urazami okołoporodowymi. 

19.2. Udział położnej w diagnostyce, profilaktyce, leczeniu noworodka z 

urazem okołoporodowym. 

19.3. Komunikowanie się z rodzicami w sytuacjach trudnych – 

udzielanie wsparcia. 

20. Problemy kliniczne i pielęgnacyjne noworodków z wadami wrodzonymi 

utrudniającymi karmienie  

naturalne. (wykład 1 godz.) 

21. Problemy kliniczne i pielęgnacyjne noworodków z infekcją: (wykład 2 godz.) 

21.1. Zakażenie: drogi szerzenia się zakażenia, objawy, postępowanie, 

rokowania. 

21.2. Utrzymanie podstawowych parametrów życiowych. 

21.3. Nawodnienie organizmu i podaż kalorii. 

21.4. Wyrównywanie kwasicy metabolicznej. 

21.5. Monitorowanie objawów życiowych.  

21.6. Udział położnej w diagnostyce, profilaktyce, leczeniu noworodka z 

infekcją. 

 

1. Opieka nad położnicą i noworodkiem w fizjologicznym przebiegu porodu: 

(wykład 1 godz.) 

1.1. Współczesna organizacja oddziału położniczo-noworodkowego: 

1.1.1. organizacja oddziałów położniczo-noworodkowych w Polsce; 

1.1.2. organizacja oddziałów noworodkowych; 

1.1.3. organizacja OITN; 
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12.07.2022 

(wtorek) 

 

 

15.30- -

19.15 

Moduł VI 

17. Opieka nad noworodkiem. (wykład 10 godz.) (5 godzin realizowany w dniu 

07.07.2022) 

17.1. Badania przesiewowe: 

17.1.1. badanie słuchu – zasady wykonania i interpretacji; 

17.1.2. ocena stawów biodrowych: badanie fizykalne (test Galeazzi, Ortolaniego, 

Barlowa), badanie  

ultrasonograficzne; 

17.1.3. wczesna diagnostyka chorób metabolicznych: test w kierunku fenyloketonurii, 

hypotyreozy, test  

Dextrostix (noworodki, matek chorych na cukrzycę, dystroficzne, leczone z powodu 

hipoglikemii  

lub po odstawieniu kroplówki z glukozą), test w kierunku rzadkich (21) chorób 

genetycznych; 

17.2. Szczepienia ochronne noworodków. 

17.2.1. układ immunologiczny: odporność swoista i nieswoista; pierwotna i wtórna; 

czynna i  

bierna/naturalna i sztuczna; odporność na szczepienia; odporność swoista w 

zakażeniach, celowość  

szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych wieku rozwojowego; 

17.2.2. program szczepień ochronnych w Polsce; 

17.2.3. wskazania i przeciwwskazania do szczepień ochronnych noworodków: 

względne i bezwzględne; 

17.2.4. organizacja szczepień ochronnych w Polsce; 

17.2.5. szczepienia ochronne przeciwko WZW typu B; 

17.2.6. szczepienia przeciwko gruźlicy; 

17.2.7. zasady postępowania epidemiologicznego ze szczepionką i po szczepieniu 

WZW typu B  

oraz ze szczepionką i po szczepieniu BCG – dokumentacja szczepień; 

17.2.8. obserwacja i pielęgnacja noworodka po szczepieniu; 

17.2.9. edukacja rodziców. 
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13.07.2022 

(środa)  

 

 

 

15.30 – 

19.15 

 

c.d 17. Opieka nad noworodkiem. (wykład 10 godz.) (5 godzin realizowany w dniu 

06.07.2022 
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UWAGA: SAMOKSZTAŁCENIE REALIZUJE SŁUCHACZ W OPARCIU O ANALIZĘ LITERATURY PRZEDMIOTU ZALECONĄ PRZEZ 

WYKŁADOWCĘ oraz CKPPiP (w programie specjalizacji na końcu każdego modułu) 
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