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Pytania z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej  

 

1. Proszę wymienić zagrożenia zdrowotne dla kobiety jakie mogą wystąpić  w  okresie  
okołomenopauzalnym. 
 

2. Proszę wymienić objawy kliniczne okresu przekwitania. 
 

3. Proszę omówić  leczenie zachowawcze  kobiety z  zaburzeniem  statyki narządów 
płciowych.  

 
4.  Proszę omówić diagnostykę ciąży ektopowej. 

 
5. Proszę omówić na czym polega badanie podmiotowe i przedmiotowe w ginekologii. 

 
6. Proszę wymienić zasady postępowania w profilaktyce przeciwzakrzepowej w okresie 

okołooperacyjnym. 
 

7. Proszę wymienić , jakie problemy zdrowotne mogą wystąpić u  kobiet z rozpoznanym 
zespołem policystycznych jajników. 

 
8. Proszę wymienić schorzenia układu płciowego kobiet, które mają niekorzystny wpływ na 

prokreację. 
 

9. Proszę wymienić najczęstsze czynniki etnograficzne stanów zapalnych układu płciowego 
kobiet. 

 
10. Proszę wymienić  rodzaje metod diagnostyki obrazowej, które mają zastosowanie w 

ginekologii. 
 

11.  Proszę wymienić rodzaje  metod endoskopowych stosowanych w ginekologii. 
 

12.  Proszę omówić zasady przygotowania pacjentki do planowanej operacji ginekologicznej 
z dostępu brzusznego. 

 
13. Proszę omówić  zasady przygotowania pacjentki do planowanej operacji ginekologicznej 

z dostępu pochwowego. 
 

14. Proszę omówić zasady przygotowania pacjentek do planowanej operacji ginekologicznej 
wykonywanej za pomocą laparoskopii. 

 
15. Proszę przedstawić algorytm podawania leków przeciwbólowych i wspomagających w 

leczeniu bólu nowotworowego opracowany przez Komisję Ekspertów Światowej 
Organizacji Zdrowia.   

 
16. Proszę omówić postępowanie diagnostyczne u kobiety z krwawieniem po menopauzie. 
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17. Proszę omówić rolę położnej wobec kobiety z obfitym krwawieniem z pochwy 

przyjmowanej do oddziału ginekologii. 
 

18. Proszę wymienić ogólne zasady pielęgnowania ran pooperacyjnych w ginekologii.  
 

19. Proszę wymienić czynniki ryzyka rozwoju stanu zapalnego miednicy mniejszej.  
 

20. Proszę omówić cechy charakterystyczne zespołu bólowego miednicy mniejszej. 
 

21. Proszę omówić na czym powinno opierać się rozpoznanie infekcji narządów płciowych u 
kobiet.  

 
22. Proszę wymienić najczęstsze objawy kliniczne zapalenia sromu. 

 
23. Proszę wymienić objawy towarzyszące zapaleniu gruczołu przedsionkowego Bartholina.  

 
24. Proszę omówić na czym polega leczenie zapalenia gruczołu przedsionkowego Bartholina. 

 
25. Proszę omówić diagnostykę i postępowanie w świądzie sromu.  

 
26.  Proszę wymienić czynniki  ryzyka, raka szyjki macicy.  

 
27.  Proszę wymienić rodzaje chorób nowotworowych, które  mogą wystąpić u osób z 

hyperestrogenizmem. 
 

28. Proszę omówić czynniki predysponujące do wystąpienia zachorowania na raka sromu .  
 

29. Proszę podać czynniki wpływające na seksualność kobiet w czasie ciąży. 
 

30. Proszę wymienić i omówić  dysfunkcje seksualne kobiet i mężczyzn, które mogą wystąpić 
w niepłodności. 

 
31. Proszę wymienić  typowe zaburzenia seksualne u kobiet w okresie 

okołomenopauzalnym.   
 

32. Proszę przedstawić uwarunkowania wpływające na zmiany w funkcjonowaniu 
seksualnym kobiet starszych. 

 
33. Proszę podać  najczęściej występujące dysfunkcje seksualne u kobiet i mężczyzn.  

 
34. Proszę przedstawić rolę położnej w opiece nad pacjentką/kobietą ofiarą przemocy 

seksualnej. 
 

35. Proszę wymienić czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi. 
 

36. Proszę omówić postępowanie przy rozpoznaniu LSIL, HSIL, AGC. 
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37. Proszę omówić  obowiązujący system klasyfikacji obrazów cytologicznych uzyskanych 

rozmazów z pochwowej części szyjki macicy. 
 

38. Proszę przedstawić rolę położnej w zakresie pierwotnej i wtórnej profilaktyki raka 
szyjki macicy. 

 
39. Proszę omówić techniki stosowane w celu pobrania materiału komórkowego z części 

pochwowej szyjki macicy. 
 

40. Proszę omówić zasady pobierania rozmazu cytologicznego z części pochwowej szyjki 
macicy u kobiety w ciąży, w okresie rozrodczym, w okresie pomenopauzalnym. 

 
41. Proszę omówić postępowanie diagnostyczne u kobiety z rozpoznaniem cytologicznym 

rak in situ. 
 

42. Proszę omówić znaczenie i zasady skriningu cytologicznego aktualnie prowadzonego 
w Polsce. 

 
43. Proszę omówić zasady opieki nad pacjentką, u której pobierany jest materiał 

tkankowy z szyjki macicy. 
 

44. Proszę omówić zasady wykonywania oraz znaczenie kolposkopii  w diagnostyce 
nowotworów.  

 
45. Proszę omówić zasady wykonywania szczepień oraz ich znaczenie w profilaktyce raka 

szyjki macicy 
 

46. Proszę omówić zasady diagnostyki raka szyjki macicy u kobiety ciężarnej. 
 

47. Proszę wymienić badania, w trakcie których pobierany jest materiał tkankowy w celu 
diagnostyki nowotworów piersi i układu płciowego. 

 
48. Proszę omówić zasady wykonywania samobadania piersi. 

 
49. Proszę omówić zasady aktualnie prowadzonego w Polsce skriningu 

mammograficznego. 
 

50. Proszę omówić zasady diagnostyki chorób piersi u kobiety ciężarnej. 
 

51. Proszę omówić czynniki ryzyka i przebieg infekcji wirusem HPV (brodawczaka 
ludzkiego). 

 
52. Proszę omówić zasady diagnostyki w kierunku infekcji HPV (brodawczaka ludzkiego). 

 
53. Wirus HPV- proszę podać przykłady znanych typów wirusa i określić jakie zmiany 

chorobowe wywołują u człowieka.  
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54. Proszę wymienić i omówić czynniki ryzyka zachorowania na obustronnego raka piersi. 

 
55. Proszę omówić postępowanie z pacjentką z wewnątrznabłonkową neoplazją szyjki 

macicy CIN.  
 

56. Proszę wymienić badania przesiewowe  stosowane w onkologii ginekologicznej.  
 

57. Proszę omówić zasady postępowania w rodzinach z wysokim ryzykiem dziedziczenia 
raka piersi. 
 

58. Proszę omówić zaburzenia genetyczne w raku piersi.  
 

59. Proszę omówić zasady kontroli chorych na raka szyjki macicy. 
 

60. Omów aspekty prawne dotyczące warunków jakie muszą być spełnione przed 
badaniem ginekologicznym dziewczynki w zależności od jej wieku . 

 
61. Omów aspekty prawne, bezpieczeństwo i skuteczność różnych metod 

antykoncepcyjnych, które mogą być zastosowane u nieletnich. 
 

62. Jakie są przyczyny i charakterystyczne objawy krwawień młodocianych. Omów 
diagnostykę różnicową i sposoby postępowania terapeutycznego. 

 
63. Proszę  omówić zasady postępowania  podczas wykrycia  dysplazji szyjki macicy  w 

ciąży oraz wybór drogi  porodu  w przypadku wykrycia dysplazji małego , średniego i 

dużego stopnia oraz  raka przedinwazyjnego szyjki macicy   

 
 
 

 


