UNIWERSYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
COLLEGIUM MEDICUM

www.cm.ujk.edu.pl

.................................................................
Imię i nazwisko studenta

.................................
Numer albumu

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI
Ginekologia i położnictwo
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Rok akademicki ……./……..
Studentów obowiązuje 60-godzinna (2 tygodniowa) praktyka w okresie wakacyjnym realizowana w ciągu 6-godzinnego dnia
pracy.

Miejsce realizacji: Klinika lub Oddział Ginekologii i Położnictwa.
Cel praktyki: Uzyskanie przez studenta niezbędnych umiejętności do sprawowania kwalifikowanej opieki na kobietą we
wszystkich jej okresach życia poprzez wykorzystywanie dostępnych nowoczesnych metod diagnostyczno-leczniczych w
profilaktyce i leczeniu schorzeń narządów moczowo-płciowych. Przygotowanie studenta do rozumienia i interpretowania:
podstaw ginekologii i położnictwa, zasad organizacji i sprawowania opieki położniczej nad kobietą podczas ciąży i w
trakcie porodu, zasad organizacji i prowadzenia programów profilaktyki i leczenia nowotworów narządów moczopłciowych
kobiety wyników badań diagnostycznych wykorzystywanych w położnictwie i ginekologii, metod promowania zdrowia i
planowania rodziny u kobiet.

Program praktyki:
Student, który zaliczył przedmiot
1. Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym; przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta
dorosłego; ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta; ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz
ocenia jego dojrzałość, bada odruchy noworodkowe.
2. Przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci; ocenia i opisuje stan somatyczny i
psychiczny pacjenta.
3. Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia.
4. Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne; proponuje indywidualizację obowiązujących
wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii
standardowej.
5. Kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego.
6. Definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają
postępowanie zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi.
7. Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń.
8. Planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi.
9. Pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej.
10. Wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:
a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego;
b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, ulsoksymetrię;
c) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę.
11. Asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:
a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,
b) nakłuciu jamy otrzewnowej,
c) nakłuciu lędźwiowym,
d) biopsji cienkoigłowej,
e) testach naskórkowych,
f) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretuje ich wyniki.
12. Planuje konsultacje specjalistyczne.
13. Rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon.
14. Prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.
15. Asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną.
16. Posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi.
17. Stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki.
18. Zakłada wkłucie obwodowe; wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora
zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy.
19. Rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe
krwawienia, czynność skurczową macicy).

20. Interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki płodu) oraz wyniki badań
laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży.
21. Interpretuje zapis kardiotokografii (KTG).
22. Rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego trwania.
23. Interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu.
24. Ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji.
25. Stara się unikać popełnienia błędu medycznego we własnych działaniach.
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