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A. Informacje ogólne  

Program szkoleniowy w zakresie ginekologii dziecięcej i dziewczęcej powstał pod auspicjami IFEPAG 

(International Federation of Paediatric and Adolescent Gynaecology) i Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. Program trwa dwa lata. Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kompetencji 

niezbędnych do opieki nad dziećmi i nastolatkami z dolegliwościami i schorzeniami narządu rodnego 

oraz do aplikowania o możliwość zdawania międzynarodowego egzaminu z zakresu ginekologii 

dziecięcej i dziewczęcej oferowanego przez Federation Internationale de Gynecologie Infantile et 

Junvenile (FIGIJ) (International Federation of Paediatric and Adolescent Gynaecology) – IFEPAG część 

I.  

Program szkoleniowy powstał w oparciu o Poradnię Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej, 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie im. Prof. Antoniego Gębali we współpracy z Kliniką  

Endokrynologii USzD. Uniwersytecki Szpital Dziecięc w Lublinie im. Prof. Antoniego Gębali o centrum 

pediatryczne dla regionu środkowo-wschodniego. Dysponuje 19 wysokospecjalistycznymi oddziałami 

oraz Polikliniką z  23 poradniami.  

 



B. Wymagania do ubiegania się o uczestnictwo 

• dyplom lekarza 

• specjalizacja z położnictwa i ginekologii  

• specjalizacja z pediatrii 

 

C. The content of the programme 

1. Główny cel programu. 

Po ukończeniu programu szkoleniowego uczestnik będzie dysponował kompetencjami niezbędnymi 

do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ginekologii dziecięcej i dziewczęcej. 

 

2. Zakres wiedzy niezbędny do ukończenia programu: 

• Anatomiai fizjologia oraz rozwój żeńskich  narządów rozrodczych 

• Endokrynologia cyklu miesiączkowego 

• Prawidłowe i nieprawidłowe pokwitanie  

• Częste schorzenia ginekologiczne okresu przedpokwitaniowego: 

o Zapalenie sromu i pochwy  

o Sklejenie warg sromowych 

o Liszaj twardzinowy 

o Krwawienia z narządu rodnego, w tym urazy 

• Rzadziej występujące schorzenia ginekologiczne okresu przedpokwitaniowego 

o Zaburzenia różnicowania zewnętrznych narządów płciowych 

o Wrodzone anomalie błony dziewiczej 

o Guzy przydatków 

• Schorzenia ginekologiczne częste u nastolatek: 

o Zaburzenia miesiączkowania 

o Hirsutyzm i zespół policystycznych jajników 

o Ból brzucha 

• Postępowanie antykoncepcyjne u nastolatek 

• Problemy ginekologiczne u pacjentek ze schorzeniami przewlekłymi (zaburzenia odżywiania, 

cukrzyca, choroby onkologiczne i kardiologiczne), w tym u dzieci po leczeniu onkologicznym 

oraz u dzieci z zespołami genetycznymi (np. zespół. Turnera) 

• Wady wrodzone narządów rozrodczych i zaburzenia różnicowania płci 

• Ciąża u nastoletnich pacjentek 



• Schorzenia ginekologiczne występujące u nastoletnich pacjentek 

o Schorzenia sromu i pochwy 

o Guzy przydatków 

o Endometrioza 

o Choroby przenoszone drogą płciową i zapalenie narządów miednicy (zapalenie 

przydatków) 

• Wykorzystanie seksualne oraz prawne aspekty ginekologii dziecięcej i dziewczęcej  

• Metody obrazowania w schorzenia ginekologicznych u dzieci i nastolatek  

 

3. Umiejętności i postawy niezbędne do ukończenia programu: 

• Odpowiednia komunikacja z pacjentką i jej rodzicami / opiekunami prawnymi.  

• Poinformowanie i przygotowanie pacjentki do badania. 

• Wywiad i odpowiednie przeprowadzone badanie ginekologiczne (z pobraniem wymazów) u 

pacjentki w wieku przedpokwitaniowym  

• Wywiad i odpowiednie przeprowadzone badanie ginekologiczne (z pobraniem wymazów) u 

nastoletniej, miesiączkującej pacjentki. 

• Ocena rozwoju zewnętrznych cech płciowych wg Tannera  

• Wybór odpowiednich badań oraz postępowania leczniczego we wszystkich schorzeniach 

wymienionych w punkcie 2. 

• U pacjentek, które rozpoczęły współżycie przedyskutowanie kwestii chorób przenoszonych 

drogą płciową i ich konsekwencji oraz profilaktyki i antykoncepcji 

• Prawidłowe informowanie pacjentki i rodziców/opiekunów prawych na temat możliwych 

opcjach antykoncepcji adekwatnych do wieku i ogólnego stanu zdrowia  

• Zrozumienie i stosowanie prawidłowych from antykoncepcji u przewlekle chorych pacjentek  

• Przekazywanie informacji odnośnie diagnozy i implikacji powikłań ginekologicznych chorób 

przewlekłych, nowotworowych lub genetycznych w sposób mający na względzie dobrostan 

psychologiczny pacjentek i ich rodzin 

• Prowadzenie doradztwa w zakresie zmiany trybu życia w sposób neutralny, bez osądzania  

• Umiejętność wykonania badania w znieczuleniu ogólnym i waginoskopii 

• Rozpoznanie ryzyka możliwego wykorzystania seksualnego; umiejętność dyskutowania 

takiego ryzyka z rodzicami lub opiekunami w odpowiedni sposób. 

• Zrozumienie aspektów prawnych, zgody na procedury medyczne i poufności w przypadku 

pacjenta pediatrycznego  



• Opcjonalnie: umiejętność badania ultrasonograficznego narządów rozrodczych u dzieci i 

nastolatek (badanie przezbrzuszne) 

 

D. Elementy programu 

1. Staż w Poradni  Ginekologii Dziecięcej USzD (1 dzień w tygodniu) w tym konsultacje z oddziałów 

szpitalnych 

2. Staż w Poradni  Endokrynologii Dziecięcej USzD (1 dzień w tygodniu) 

3. Staż w Poradni  Hematoonkologii i/lub Nefrologii USzD (opcjonalnie, 1 dzień w tygodniu) 

4. Staż z zakresu ultrasonografii  (1 dzień w tygodniu) 

5. kurs praktyczny - 2-3 dniowy w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie (opcjonalnie) 

6. Omawianie przypadków – 1 raz w miesiącu (opcja on-line) 

7. Wykład / seminarium – 1 raz na 3 miesiące (opcja on-line) 

8. Opcjonalnie: uczestniczenie w badaniach naukowych 

9. Opcjonalnie: konferencje i kongresy lokalne lub światowe 

E. Wymagania do ukończenia szkolenia 

1. Zdanie kolokwiów przeprowadzanych co 6 miesięcy w postaci ustnych dyskusji dotyczących 

przypadków klinicznych, obserwacji podczas samodzielnie przeprowadzanych konsultacji oraz 

egzaminów typu Mini CEX 

2. Prowadzenie rejestru obserwowanych i konsultowanych przypadków   

3. Opisy przypadków – 1x na miesiąc 

4. Możliwość aplikowania o zdawanie międzynarodowego egzaminu z zakresu ginekologii dziecięcej i 

dziewczęcej oferowanego przez Federation Internationale de Gynecologie Infantile et Junvenile (FIGIJ) 

(International Federation of Paediatric and Adolescent Gynaecology) – IFEPAG część I.  

 

 

F. Aplikowanie o uczestnictwo w szkoleniu 

Prosimy o kontakt drogą mailową: anna.torres@wp.pl  

  

 

 

 

 



 

 

 


