KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA POŁOŻNYCH
TECHNIKI SZYCIA KROCZA
program przeznaczony dla położnych
Według art. 73 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. kurs dokształcający ma na celu pogłębienie
i aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarki lub położnej.
Do kursu mogą przystąpić położne, które złożyły formularz zgłoszeniowy w systemie SMK,
posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu,
Wykładowcami będą położne zatrudnieni przez WNZ UJ CM.
Cel kształcenia
Położna potrafi rozpoznać pęknięcie krocza różnego stopnia i szyć krocze nacięte lub
pęknięte I stopnia. Położna zapewnia profesjonalną opiekę pacjentce z urazami krocza
w zakresie jej kompetencji.

Efekty kształcenia dyplom uzyskania ukończenia kursu ,,TECHNIKI SZYCIA KROCZA”
otrzymuje, położna która: opanuje bieżące treści teoretyczne oraz odbędzie 4 godziny ćwiczeń
praktycznych.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu
dokształcającego ,, TECHNIKI SZYCIA KROCZA” wynosi 10 godzin dydaktycznych,
w tym:
• zajęcia teoretyczne - wykłady – 6 godzin
• zajęcia praktyczne – ćwiczenia praktyczne– 4 godziny
Zajęcia trwają 1 dzień. Zajęcia odbywają się w Sali wykładowej (cześć teoretyczna i część
praktyczna).
Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne, a po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej
– Zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego: „TECHNIKI SZYCIA KROCZA”
Zajęcia teoretyczne – 6 godzin dydaktycznych
1.
2.
3.
4.
5.

Mięśnie kanału rodnego i budowa dna miednicy
Klasyfikacja pęknięć krocza, rodzaje obrażeń krocza
Podstawowe zasady szycia krocza
Materiał szewny.
Techniki szycia krocza, rodzaje szwów, sposoby wiązania węzłów

Zajęcia praktyczne – 4 godziny dydaktyczne

1. Nauka zakładania poszczególnych rodzajów szwów
2. Szycie krocza przy użyciu rekwizytów pod nadzorem nauczyciela
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Położna zna:
•
•
•

budowę i funkcjonowanie miednicy kostnej i mięśni dna miednicy jako kanału rodnego;
zasady postępowania aseptycznego i antyseptycznego w celu zapobiegania zakażeniom
szpitalnym;
omawia niezbędny sprzęt i materiał szewny do przeprowadzenia szycia krocza

Położna potrafi:
•
•
•
•

przygotować kobietę do zabiegu szycia krocza
rozpoznawać pęknięcie krocza różnego stopnia i szyć krocze nacięte lub pęknięte
I stopnia
zakładać i wiązać poszczególne rodzaje szwów
odtworzyć anatomię mięśni dna miednicy

