
 

 

Nowoczesne terapie prenatalne i 

postnatalne płodu  

O SZKOLENU 
Szkolenie bazuje na obserwacji w gabinecie badania pacjentki przez doświadczonego eksperta 

w tej dziedzinie prowadzącego szkolenie. To nie tylko szkolenie teoretyczne, ale przede 

wszystkim praktyka i dyskusja nad realnymi przypadkami. 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 Możliwość przedyskutowania najtrudniejszych przypadków w praktyce lekarskiej   

 Inwestycja we własny rozwój  

 Wymiana doświadczeń w branży medycznej   

GRUPA DOCELOWA 
Szkolenie adresowane jest do lekarzy położników i lekarzy ginekologów niższych stażem z 
województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.   

CEL SZKOLENIA 
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą w zakresie 

perinatologii. 

METODY SZKOLENIOWE 
Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i 
miniprezentacje. 
Pozostałe metody pracy: 
• ćwiczenia indywidualne i grupowe, 
• dyskusje. 

PROGRAM 
8 godzin dydaktycznych  

1. Wstęp teoretyczny  
2. Ćwiczenia praktyczne – obserwacja badania w grupach w gabinecie lekarskim 
3. Badania prenatalne I trymestru z oceną markerów aberracji chromosomowych płodu 
4. Wstęp teoretyczny dotyczące echokardiografii płodu  
5. Zasady przeprowadzania badania echokardiografii płodu  
6. Ćwiczenia praktyczne prowadzone przez dc Agatę Włoch – obserwacja badania w 

grupach w gabinecie lekarskim 
7. Podsumowanie, wnioski, pytania i odpowiedzi  



 

 

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI 
Uczestnik po zakończeniu kursu:  
Obszar Wiedza: 

 ma wiedzę z zakresu badań prenatalnych 

 ma wiedzę z zakresie echokardiografii płodu  
Obszar Umiejętności: 

 potrafi interpretować obraz ultrasonograficzny płodu  
Obszar Kompetencje społeczne: 

 promuje w swojej społeczności profesjonalizm 

 jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do 

problemów/celów. 

ORGANIZACJA  
1. Realizacja szkolenia jest zgodna ze Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 

2.0.  
2. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które 100% zajęć. 
3. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość 

odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy. 
4. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników 

szkolenia i trenera. 
5. Szkolenie jest bezpłatne w ramach projektu EFS. 
6. Szkolenia zawiera: 

a. udział trenera na poziomie specjalisty  
b. zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne ze wzorem MEN, 
c. konsultacje w trakcie i po każdym dniu szkoleniowym, 
d. materiały szkoleniowe. 

7. Zapisy zgodnie z Regulaminem Projektu „Będę mamą zdrowego dziecka” dostępnym na 
stronie www.sodowski.pl.  

  

http://www.sodowski.pl/

