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S P I S  T R E Ś C I

T E M AT  N U M E R U

8   Skuteczność stosowania 

Acidosalus vaginalete w leczeniu 

wspomagającym infekcji pochwy

lek. Ewa Winkowska, 

 prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko, 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop,  

lek. med. Marek Miturski 

D I A G N O S T Y K A  I  L E C Z E N I E

14  Najczęstsze błędy w leczeniu drożdżycy 

pochwy/sromu

prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski

Szacuje się, że trzy czwarte kobiet w wieku rozrodczym co naj-

mniej raz w ciągu swojego życia zachoruje na drożdżakowe za-

palenie pochwy i sromu. Przyczyny wielu spośród niepowodzeń 

leczenia grzybicy pochwy/sromu mają charakter jatrogenny bę-

dąc rezultatem błędów na etapie diagnostyki i/lub terapii.

19 Nowe kierunki w leczeniu zapalenia pochwy

Paulina Błażkiewicz, Karolina Bednarz,  

Bartosz Basiaga, dr n. med. Anna Fuchs,  

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

Wiedza na temat rożnych typów dysbiozy i ich związku z obciąże-

niem chorobami układu moczowo-płciowego i chorobami układu 

rozrodczego w ostatnich latach wzrosła. Obciążenie bakteryjnym 

zapaleniem pochwy jest największe. Głównym problemem me-

dycznym w leczeniu zapaleń pochwy jest ich nawrót.

24 Suplementacja kobiet w ciąży 2020

Karolina Bednarz, Bartosz Basiaga,  

Paulina Błażkiewicz, dr n. med. Anna Fuchs,  

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

30  Zaburzenia emocjonalne okresu 

poporodowego w okresie zagrożenia 

epidemicznego

lic. Kaja Grochowina, mgr Anna Zinkiewicz,  

dr n. med. Katarzyna Kocoń-Rychter,  

dr n. o zdr. Katarzyna Zborowska,  

prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Nikła świadomość społeczeństwa w  temacie zdrowia psy-

chicznego położnic sprawia, że  problemy psychiczne kobiet 

w okresie poporodowym bywają bagatelizowane. Okres stanu 

epidemicznego ma szczególny wpływ na funkcjonowanie spo-

łeczne zarówno w  kontekście dostępności opieki zdrowotnej, 

jak i ekonomicznych skutków wprowadzanych obostrzeń. 

38  Rola niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych w leczeniu zakażeń 

dolnych dróg moczowych – aktualny stan 

wiedzy na rok 2020

dr med. Ewa Rechberger, prof. dr hab. Tomasz Rechberger

Ostre zakażenia układu moczowego (ZUM) u kobiet są jednym 

z głównych powodów przepisywania antybiotyków i tym samym 

niekorzystnego zjawiska antybiotykoodporności oraz pojawia-

nia się uropatogenów niewrażliwych na  dostępne antybiotyki. 

W artykule przeanalizowano dostępne badania kliniczne doty-

czące tego niezwykle istotnego problemu klinicznego.

46  Pacjentka małoletnia w gabinecie 

ginekologa – wybrane aspekty prawne

dr adw. Małgorzata Paszkowska

Ginekolodzy mają obowiązek poszanowania praw pacjenta pod-

czas udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjentami ginekologów 

bywają też dzieci – osoby poniżej lat 18. Celem artykułu jest przy-

bliżenie podstawowych pojęć i zasad związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy nie mają ukończonych 

18 lat (tj. małoletnim).

52  Zaburzenia seksualne kobiet związane z bólem

lek. Kaja Skowronek, lek. Daria Sowa,  

prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko,  

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop

Ból genitalno-miedniczy/zaburzenia penetracji to jednostka w kla-

syfikacji DSM-5 obejmująca dyspareunię oraz pochwicę. Z punktu 

widzenia ginekologa najważniejsze jest prawidłowe zdiagnozowa-

nie dolegliwości, różnicowanie postaci organicznych i nieorganicz-

nych, poradnictwo pacjentek dotkniętych tymi schorzeniami oraz 

medyczno-chirurgiczne wspieranie psychoterapii i fizjoterapii. 

56  Osoba niepełnosprawna – aspekty 

medyczne (ginekologiczne) i etyczne

dr hab. n. o zdr. Grażyna Jarząbek-Bielecka,  

prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

Za niepełnosprawną uważa się osobę, której stan fizyczny lub/i 

psychiczny utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie za-

dań życiowych i ról społecznych. Osoby niepełnosprawne mają 

prawo do pełnej i wszechstronnej opieki medycznej i psycholo-

gicznej oraz leczenia funkcjonalnego. W artykule rozważono to 

zagadnienie na  podstawie opieki ginekologicznej, która sama 

w sobie jest wyjątkowo mocno uwikłana w konteksty etyczne.

61  Fizjoterapia w zespołach bólowych dna 

miednicy

mgr Katarzyna Cempa, dr n. o zdr. Katarzyna Zborowska, 

prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, 

dr n. med. Bartłomiej Burzyński

Zespoły bólowe dna miednicy u  kobiet są identyfikowane 

jako zaburzenia uroginekologiczne wpływające bezpośrednio 

na jakość życia. Po właściwym rozpoznaniu dysfunkcji leczenie 

powinno być prowadzone przez zespół wielu specjalistów, 

w tym fizjoterapeutę.

W I E DZ A  P R A K T YC Z N A


