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Pytania z zakresu położnictwa  

1. Proszę omówić  zapotrzebowanie na składniki mineralne i witaminowe u kobiet 
ciężarnych i karmiących piersią ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia profilaktyki 
jodowej. 

2. Proszę przedstawić  zasady prowadzenia badań przesiewowych u kobiet w ciąży. 

3. Proszę scharakteryzować szczególne potrzeby kobiety z uszkodzeniem narządu słuchu 
podczas porodu i połogu oraz przedstawić plan opieki nad tą pacjentką. 

4. Proszę  przedstawić znane sposoby komunikacji i poznawania otoczenia przez pacjentki 
niewidome i niedowidzące oraz wykazać w jaki sposób położna może pomóc  matce 
wykorzystać je w opiece nad dzieckiem. 

5. Proszę omówić problemy z jakimi w okresie ciąży położna może się spotkać u pacjentek  z 
niepełnosprawnością ruchową i  przedstawić zasady sprawowania opieki nad taką 
kobietą.  

6. Wskaż sposoby zachowania i odbiór otoczenia przez osoby z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim oraz omów opiekę sprawowaną nad taką pacjentką w czasie porodu i 
połogu. 

7. Proszę omówić  stanowisko Komisji Etyki Lekarskiej wobec stosowania procedur 
przetaczania krwi u Świadków Jehowy i problemy z jakimi położna może spotkać się w 
trakcie opieki okołoporodowej nad pacjentką należącą do tej grupy wyznaniowej .  

8. Proszę podać definicję małopłytkowości oraz omówić zasady  diagnostyki i postępowania 
terapeutycznego wobec kobiet w okresie okołoporodowym po postawieniu tego 
rozpoznania. 

9. Proszę omówić kryteria rozpoznania i możliwe powikłania dla matki i płodu w 
nadczynności tarczycy w ciąży. 

10. Proszę przedstawić klasyfikację cukrzycy w ciąży według WHO oraz kryteria rozpoznania 
cukrzycy ciężarnych.  

11. Proszę omówić zalecenia dietetyczne w leczeniu cukrzycy w ciąży oraz wskazać rodzaj  
aktywności fizycznej jaki  zaleciłaby Pani kobiecie w III trymestrze ciąży, u której 
rozpoznano GDMG1. 

12. Proszę omówić  postępowanie z pacjentką , u której rozpoznano cholestazę 
wewnątrzwątrobową  ciężarnych oraz wymienić zagrożenia dla matki i dziecka wynikające 
z istnienia tej choroby. 

13. Proszę omówić obowiązujące zalecenia diagnostyczne HCV w ciąży i zalecenia  
terapeutyczno–lecznicze w sytuacji postawienia pozytywnego rozpoznania z 
uwzględnieniem sposobu ukończenia ciąży.  
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14. Proszę podać definicję zespołu HELLP zasady postępowania klinicznego w sytuacji 
wystąpienia tego powikłania.  

15. Proszę omówić następstwa niedokrwistości ciężarnych oraz  przedstawić zalecenia 
dietetyczne i lecznicze  dla ciężarnej.  

16. Proszę przedstawić plan opieki sprawowanej przez położną nad ciężarną z nadciśnieniem 
tętniczym, która przebywa w  oddziale patologii ciąży.  

17. Proszę uzasadnić  źródła i znaczenie edukacji seksualnej młodzieży jako elementu 
kształtowania świadomych postaw rodzicielskich. 

18. Proszę opisać elementy, które są  istotne w obserwacji i ocenie objawów płodności w 
przebiegu cyklu miesięcznego kobiety. 

19. Proszę zaprezentować  kompetencje położnej niezbędne w promowaniu zdrowia 
prokreacyjnego oraz przedstawić możliwości społeczne i prawne jakie posiada ta grupa 
zawodowa. 

20. Proszę wymienić  wady i zalety antykoncepcji hormonalnej.  

21. Proszę przedstawić kolejne etapy, które należy uwzględnić przy tworzeniu programu 
edukacyjnego dla kobiet karmiących piersią. 

22. Proszę omówić postępowanie w diagnostyce niepłodności z podziałem na niepłodność  
żeńską i męską. 

23. Proszę zaproponować  postępowanie wobec pary po stracie ciąży w zakresie opieki 
przedkoncepcyjnej . 

24. Proszę przedstawić zasady opieki nad noworodkiem  matki z cukrzycą przedciążową 
uwzględniając  powikłania dla dziecka wynikające z choroby matki.  

25. Proszę omówić konsekwencje dla noworodka wynikające z nadciśnienia u matki 
występującego w czasie ciąży.   

26. Proszę scharakteryzować żółtaczkę  związaną  z karmieniem piersią oraz dokonać 
różnicowania z innymi żółtaczkami okresu noworodkowego. 

27. Proszę omówić zasady monitorowania i leczenia  żółtaczek okresu noworodkowego.  

28. Proszę przedstawić zasady rozpoznawania oraz postępowania wobec noworodka z 
wrodzoną toksoplazmozą. 

29. Proszę przedstawić zasady rozpoznawania oraz postępowania wobec noworodka z 
wrodzoną cytomegalią. 

30. Proszę zdefiniować zespół FAS oraz scharakteryzować cechy i opisać problemy noworodka 
z tym problemem. 
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31. Proszę omówić wpływ nikotyny na rozwój płodu i przedstawić  możliwe powikłania dla 
dziecka w okresie noworodkowym. 

32. Proszę zdefiniować  rozpoznanie zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego i opisać 
cechy oraz problemy noworodka.   

33. Proszę przedstawić  możliwości współczesnej medycyny i znaczenie diagnostyki 
prenatalnej w rozpoznawaniu wad wrodzonych. 

34. Proszę scharakteryzować wady serca przewodozależne i omówić  znaczenie diagnostyki 
prenatalnej w postępowaniu po urodzeniu dziecka. 

35. Proszę przedstawić wady i zalety stosowania substytutów pokarmu kobiecego w żywieniu 
noworodków i niemowląt. 

36. Proszę przedstawić zadania położnej wynikające ze sprawowania opieki laktacyjnej nad 
kobietą po porodzie fizjologicznym, operacyjnym i przedwczesnym. 

37. Proszę scharakteryzować zasady karmienia enteralnego noworodków urodzonych 
przedwcześnie. 

38. Proszę opisać kolejne etapy resuscytacji noworodka. 

39. Proszę scharakteryzować funkcję termoregulacji u noworodka i przedstawić 
konsekwencje hipotermii. 

40. Proszę podać i omówić przyczyny zaburzeń oddychania w okresie noworodkowym 

41. Proszę wymienić i opisać powikłania porodu przedwczesnego dla matki i dziecka.  

42. Proszę podać definicję,  przyczyny i konsekwencje zakażeń wewnątrzszpitalnych. 

43. Proszę zdefiniować i porównać pojęcia związane z niedotlenieniem płodu – hipoksemia, 
hipoksja, asfyksja. 

44. Proszę przedstawić kategoryzację zapisów kardiotokograficznych. 

45. Proszę wymienić i omówić wskazania do kardiotokograficznego monitorowania pacjentki 
ciężarnej. 

46. Proszę wymienić i omówić przyczyny, charakter zmian oraz sposób postępowania w 
przypadku deceleracji przedłużonej.  

47. Proszę omówić schemat postępowania w przypadku deceleracji zarejestrowanych w 
zapisie kardiotokograficznym.  

48. Proszę wymienić i omówić warunki do wykonania testu nie stresowego. 

49. Proszę wymienić wskazania do kardiotokograficznego nadzoru pacjentki rodzącej i 
omówić  ich uzasadnienie.  
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50. Proszę podać definicję zakażenia szpitalnego. 

51. Proszę wymienić przyczyny zakażeń szpitalnych. 

52. Proszę wymienić i omówić drogi przenoszenia zakażeń szpitalnych. 

53. Proszę omówić  na czym polega system monitorowania zakażeń szpitalnych. 

54. Proszę wymienić zadania położnej w profilaktyce zakażeń rany pooperacyjnej. 

55. Proszę wyjaśnić pojęcia związane z profilaktyką zakażeń szpitalnych: aseptyka, 
antyseptyka, dezynfekcja, sterylizacja. 

56. Proszę przedstawić rekomendacje dotyczące stosowania antybiotyków i jaka jest ich rola 
w profilaktyce zakażeń szpitalnych. 

57. Proszę uzasadnić znaczenie mycia rąk  oraz stosowania odzieży ochronnej w profilaktyce 
zakażeń szpitalnych. 

58. Jakie są przyczyny poronień nawykowych?  Omów metody diagnostyczne stosowane w 
przypadku niemożności donoszenia ciąży. 

59. Proszę przedstawić diagnostykę różnicową objawów ostrego brzucha u ciężarnej z 
uwzględnieniem trudności diagnostycznych wynikających ze zmian fizjologicznych 
związanych z ciążą.  

60. Proszę omówić postępowanie diagnostyczne u ciężarnej po urazie brzucha. Omów 
diagnostykę różnicową i zaproponuj niezbędne badania obrazowe. 

61. Proszę wymienić czynniki ryzyka łożyska przodującego i omówić postępowanie u ciężarnej 
z rozpoznanym łożyskiem przodującym w zależności od zaawansowania ciąży i 
występujących objawów. 

62. Proszę omówić wczesne i późne powikłania wcześniactwa. 

63. Proszę przedstawić podstawowe grupy leków stosowane w profilaktyce i leczeniu porodu 
przedwczesnego. 

64. Proszę wymienić wskazania do zastosowania  profilaktyki przeciwzakrzepowej  w trakcie 
ciąży  i w okresie okołoporodowym. 

65. Proszę omówić czynniki predysponujące, objawy oraz badania diagnostyczne w 
połogowym zapaleniu błony śluzowej macicy. 

66. Proszę omówić postępowanie w ciąży, porodzie i połogu u pacjentki zakażonej wirusem 
HIV. 

67. Proszę omówić ryzyko i postępowanie w przypadku zakażenia wirusem opryszczki w ciąży. 

68. Proszę omówić zasady postępowania w celu stymulacji dojrzałości układu oddechowego 
płodu (stosowane leki, schematy dawkowania, zakres wieku ciążowego). 
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69. Proszę omówić diagnostykę niedoczynności tarczycy w okresie pre-koncepcyjnym oraz w 
okresie ciąży. 

70. Proszę przedstawić zasady terapii niedoczynności tarczycy w okresie ciąży. 

71. Proszę omówić diagnostykę nadczynności tarczycy w ciąży. 

72. Proszę omówić czynniki ryzyka krwotoku położniczego. 

 


