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T E M AT  N U M E R U

8  Rola choliny w suplementacji 

ciężarnych

 lek. Natalia Jainta,  

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

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

T O  W I E DZ I E Ć  P O W I N N I Ś M Y

12   Niesteroidowe leki przeciwzapalne 

w ginekologii. Jak je stosować skutecznie 

i bezpiecznie

 dr n. med. Jarosław Woroń

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są jednymi z najczę-

ściej stosowanych leków w farmakoterapii bólu. Ich zastosowanie 

w ginekologii jest najczęściej związane z łagodzeniem bólu po-

zabiegowego i pooperacyjnego, stosuje się je jako leki z wyboru 

w  zespole bolesnego miesiączkowania, a  także w  bólu, który 

może towarzyszyć stanom zapalnym zlokalizowanym w miednicy 

mniejszej. Wybór NLPZ powinien uwzględniać istotne elementy 

ich skuteczności i bezpieczeństwa. 

20  Nowe spojrzenie na doustną złożoną 

antykoncepcję w schemacie wydłużonym

 dr n. med. Anna Fuchs,  

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

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

 Jedną z najczęściej stosowanych metod uniknięcia ciąży jest do-

ustna antykoncepcja hormonalna. Na  szczególną uwagę zasłu-

guje doustna złożona antykoncepcja o schemacie wydłużonym, 

ponieważ umożliwia ona kobietom zmniejszenie liczby menstru-

acji w ciągu roku do zaledwie czterech. Jest to idealna metoda 

dla młodych, wysportowanych kobiet, dzięki której miesiączka nie 

ogranicza ich codziennej aktywności. 

28  Zastosowanie preparatów niepokalanka 

mnisiego w ginekologii I położnictwie

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

dr n. med. Anna Fuchs,  

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

lek. Bartosz Marcinkiewicz, lek. Natalia Jainta, lek. Mateusz Szul

W badanym piśmiennictwie wykazano skuteczność i bezpie-

czeństwo VAC w terapii cyklicznej mastalgii. Wykazano również, 

że VAC zapobiega częstym przypadkom podwyższenia parame-

trów wątrobowych w okresie pomenopauzalnym, a także suge- 

rowano możliwość łagodzenia objawów menopauzy. Nie wyka-

zano natomiast skuteczności VAC w pobudzaniu laktacji, regulo-

waniu poziomu libido ani wpływu na płodność.

33  Nietrzymanie moczu. Rozważania 

ginekologa pierwszego kontaktu

 dr n. med. Anna Paczkowska

Zaburzenia anatomii i funkcji dna miednicy dotyczą połowy popu-

lacji dorosłych kobiet. Zagadnienie to jest ważne i bardzo niejed-

noznaczne. Artykuł prezentuje przemyślenia i opisuje trudności 

diagnostyczne i terapeutyczne, jakie napotkał w swej pracy le-

karz klinicysta zajmujący się od wielu lat diagnostyką i leczeniem 

– zarówno zachowawczym, jak i operacyjnym – zaburzeń statyki 

narządów płciowych i nietrzymania moczu.

41  Kobieta w gabinecie ginekologicznym

 Marta Schmidt, Aleksandra Krupa,  

Julia Parka, Katarzyna Zborowska, Daria Jorg,  

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

48 Liszaj twardzinowy

 dr n. med. Karolina Waleśkiewicz-Ogórek

51  Problemy związane z przedwczesną 

inicjacją seksualną w kontekście promocji 

zdrowia w profilaktyce ginekologicznej. 

Aspekty ginekologiczne znaczenia poczucia 

odpowiedzialności w relacjach seksualnych

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

58  Konflikt serologiczny – przyczyny, 

diagnostyka i leczenie

 Katarzyna Nowak, Mateusz Szul, 

 lek. Iwona Czech, dr n. med. Anna Fuchs,  

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

Choroba hemolityczna noworodków nadal pozostaje wyzwaniem 

w praktyce położniczej. Może ona skutkować nawet zgonem no-

worodków, stąd niezwykle ważna jest diagnostyka i profilaktyka 

konfliktu serologicznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

monitorowanie ciężarnych Rh-ujemnych, których płód jest Rh-do- 

datni. Nie można jednak zapomnieć o  niezgodności w  innych 

układach grup krwi. W pracy omówiono przyczyny, objawy, powi-

kłania, diagnostykę oraz leczenie.

63 Diagnostyka niepłodności i inseminacja

 Paulina Sieradzka, Joanna Pilarska,  

Aleksandra Matonóg, dr n. med. Anna Fuchs,  

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

Rozpoznanie niepłodności umożliwia dobranie odpowiedniej 

metody postępowania leczniczego. Szczególnie ciekawe wydaje 

się przeprowadzenie inseminacji domacicznej, uznawanej za zabieg 

mniej inwazyjny od zapłodnień pozaustrojowych. Stanowi on 

rozwiązanie m.in. w przypadku występowania nieprawidłowości 

nasienia, w zaburzeniach ejakulacji czy przy endometriozie.


