Pytania z zakresu nowoczesnych technik diagnostycznych
i intensywnego nadzoru położniczego
1. Proszę przedstawić badania diagnostyczne i powody, dla których należy je wykonywać
u pacjentki w 56 roku życia przyjmującej hormonalną terapią zastępczą od 4 lat?
2. Proszę opisać na czym polega histeroskopia diagnostyczna i podać wskazania do tego
zabiegu.
3. Proszę wyjaśnić na czym polega oraz jakie są wskazania i przeciwwskazania do
laparoskopii diagnostycznej.
4. Proszę wyjaśnić na czym polega i jakie są wskazania do histerosalpingografii.
5. Proszę omówić wskazania i zasady przeprowadzenia badania kolposkopowego.
6. Proszę przedstawić wytyczne dotyczące wykonania pierwszego przesiewowego USG
w ciąży (11-14t.c.), cel oraz kryteria oceny stosowane w czasie tego badania.
7. Proszę przedstawić wytyczne dotyczące wykonania drugiego przesiewowego USG (1823t.c.) w ciąży, cel oraz kryteria oceny stosowane w czasie tego badania.
8. Proszę przedstawić cel wykonania testu obciążenia 75g glukozy – omów
przygotowanie i przebieg badania, wskazania u kobiet ciężarnych, oraz możliwe wyniki
i diagnozę.
9. Proszę wyjaśnić co to jest cytologia jednowarstwowa i czym się różni od klasycznej.
10. Proszę podać definicję hipotrofii płodu oraz wymienić czynniki ryzyka i omówić podział
tego powikłania .
11. Proszę omówić patofizjologię konfliktu serologicznego.
12. Proszę przedstawić algorytm postępowania w krwotoku położniczym.
13. Proszę przedstawić ocenę i interpretację profilu biofizycznego płodu.
14. Proszę zaplanować i omówić postępowanie w zagrażającym porodzie przedwczesnym.
15. Proszę przedstawić wskazania do indukcji porodu oraz metody jej prowadzenia.
16. Proszę scharakteryzować krwawienia z dróg rodnych w III trymestrze ciąży oraz
przedstawić ich konsekwencje.
17. Proszę przestawić wskazania do cięcia cesarskiego według wybranej klasyfikacji.
18. Proszę omówić rolę położnej w zespole hiperstymulacji jajników.
19. Proszę wymienić i omówić nowoczesne metody hamowania krwawienia położniczego.
20. Proszę wymienić i omówić techniki diagnostyczne stosowane w chorobach szyjki
macicy.
21. Proszę wymienić jakie wykładniki stanu zapalnego należy wziąć pod uwagę przy
wykonywaniu badań mikrobiologicznych.
1

22. Proszę wymienić nowoczesne techniki obrazowania - USG, RTG, CT (tomografia
komputerowa), MR (rezonans magnetyczny) oraz omówić zasady przygotowania
pacjentki do badań.
23. Proszę omówić na czym polega diagnostyka wirusologiczna w profilaktyce raka szyjki
macicy.
24. Proszę wymienić i omówić diagnostykę chorób infekcyjnych pochwy.
25. Proszę omówić podstawowe metody diagnostyczne oceny flory pochwy.
26. Proszę wymienić klasyfikacje stosowane w ocenie biocenozy pochwy.
27. Proszę omówić zasady profilaktyki i rozpoznawania chorób przenoszonych drogą
płciową.
28. Proszę wyjaśnić na czym polega ultrasonografia w diagnostyce mięśniaków.
29. Proszę wyjaśnić na czym polega cytodiagnostyka raka szyjki macicy u kobiet w ciąży.
30. Proszę omówić zasady prowadzenia terapii w zapaleniu pochwy.
31. Proszę wymienić rodzaje badań obrazowych w raku szyjki macicy.
32. Proszę omówić zasady obowiązujące przy pobieraniu materiału do badania
histopatologicznego w przypadku diagnostyki raka szyjki macicy.
33. Proszę omówić na czym polega badanie kliniczne w chorobach nowotworowych
narządu płciowego kobiet.
34. Proszę wymienić metody leczenia raka szyjki macicy.
35. Proszę omówić metody diagnostyczne stosowane w raku piersi.
36. Proszę omówić diagnostykę stanów przed nowotworowych narządu płciowego.
37. Proszę omówić rolę położnej w profilaktyce chorób nowotworowych narządu
płciowego.
38. Proszę przedstawić ultrasonograficzne cechy złośliwego guza jajnika.
39. Proszę omówić rolę ultrasonografii w diagnostyce niepłodności.
40. Proszę omówić przyczyny i objawy wstrząsu krwotocznego.
41. Proszę opisać kolejne etapy postępowania resuscytacyjnego wobec kobiety ciężarnej
oraz omówić odstępstwa i różnice w porównaniu do resuscytacji kobiety nie będącej
w ciąży.
42. Proszę omówić postępowanie w przypadku zapisu kardiotokograficznego kategorii II
(wg. ACOG oraz wytycznych PTG).
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43. Proszę omówić sposób wykonania badania kardiotokograficznego, składowe
kardiotokogramu i ograniczenia techniczne metody.
44. Proszę omówić rodzaje i rolę badań dopplerowskich w ciąży powikłanej nadciśnieniem
tętniczym i konfliktem serologicznym.
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