
 

 

PRENATOLOGIA DLA POŁOŻNYCH 

O SZKOLENU 
Zapraszamy na warsztat z analizy przedstawionych dokumentów realnych badań 

laboratoryjnych pacjentek ciężarnych w diagnostyce prenatalnej. Różnorodne przypadki 

realizowane w centrum medycznym pozwolą na nabycie wiedzy ułatwiającej w przyszłości 

interpretację badań pacjentek zgłaszających się do gabinetów.  

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
 Lepsza diagnostyka pacjentek w ciąży fizjologicznej i powikłanej 

 Inwestycja we własny rozwój  

GRUPA DOCELOWA 
Szkolenie adresowane jest do personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z 
interpretacją wyników biomedycznych z województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego. 

CEL SZKOLENIA 
Głównym celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji 

wyników biomedycznych na podstawie praktycznego warsztatu z dokumentami. 

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. Krótki wstęp teoretyczny  
2. Współpraca położnik- położna w gabinecie gin-poł 
3. Badania wymagane ustawą 
4. Omówienie standardów opieki okołoporodowej w oparciu o rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 16/08/2018 roku 
5. Realizacja standardu okołoporodowego w ramach opieki ambulatoryjnej  
6. Realizacja standardu okołoporodowego w ramach opieki ambulatoryjnej 
7. Laktacja i połóg  

a. Rola położnej /doradcy laktacyjnego w promowaniu karmienia piersią 
b. Zasady karmienia piersią 
c. Przeciwskazania bezwzględnego karmienia piersią  
d. Możliwe powikłania związane z laktacją 



 

 

e. Fizjologia okresu połogu. 
f. Właściwa pielęgnacja krocza po porodzie  oraz blizny po cięciu cesarskim 

8. Interpretacja wyników KTG  
a. Sposób wykonania badania 
b. Czas kiedy wykonujemy badania, jak często w tym w wybranych patologiach 

ciąży 
c. Interpretacja zapisu KTG prawidłowego i patologicznego 

9. Opieka nad noworodkiem ze szczególnym uwzględnieniem wad rozwojowych i 
genetycznych  

10. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka  

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI 
Uczestnik po zakończeniu kursu:  
Obszar Wiedza: 

 ma wiedzę z zakresu interpretacji badań biomedycznych pacjentek ciężarnych  
Obszar Umiejętności: 

 potrafi dokonać analizy i różnicowania wyników ciąży fizjologicznej i powikłanej  
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/

