Poděkování
Předmluva
Sestry a porodní asistentky ve službách zdraví

GYNEKOLOGIE
1. Historické objevy ve funkci rodidel – historické otázky ženského zdraví (J. Kobilková)
2. Vývoj, anatomie ženského těla a topografie ženských reprodukčních orgánů (J. Kobilková, J. E. Jirásek)
2.1. Vývoj zevních rodidel
2.2. Vývoj vnitřních rodidel
2.3. Vývoj mléčné žlázy a determinace pohlaví
2.4. Anatomie ženského reprodukčního systému
3. Řízení činnosti ženského reprodukčního systému (J. Kobilková, J. Živný)
3.1. Fyziologie rodidel a klinické rysy jejich funkce
3.2. Neuroendokrinní regulace funkce reprodukčního systému v období zralosti
3.3. Reprodukční endokrinologie a fyziologie v životních obdobích
4. Vyšetřovací metody v gynekologii (J. Kobilková)
4.1. Obecné vyšetřovací metody
4.2. Gynekologické vyšetření	
4.3. Preventivní vyšetření prsů a děložního hrdla (cervixu)
4.4. Vyšetřovací metody v gynekologické endokrinologii
4.5. Speciální metody v gynekologii a porodnictví – přístrojová technika
4.6. Zobrazovací metody
5. Vliv zdravotního stavu a životního prostředí na plodnost – reprodukci (patologie v gynekologii, diagnostika a terapie) (J. Kobilková, J. E. Jirásek, J. Mašata)
5.1. Vývojové anomálie rodidel
5.2. Poruchy steroidogeneze
5.3. Nepravidelné polohy rodidel – děložní deviace
5.4. Záněty reprodukčního systému u ženy (J. Mašata)
6. Ženy vyžadující zvláštní péči pro prekancerózy, nepravé a pravé nádory ženských pohlavních orgánů (J. Kobilková)
6.1. Třídění nádorů ženských pohlavních orgánů
6.2. Prekancerózy, pseudotumory a nádory vulvy
6.3. Prekancerózy, nepravé a pravé nádory cervixu
6.4. Prekancerózy, nepravé a pravé nádory dělohy
6.5. Prekancerózy, pseudotumory a pravé nádory vaječníků a vejcovodů
6.6. Prekancerózy, nepravé a pravé nádory mléčné žlázy
6.7. Výskyt nádorů u žen podle lokalizace
7. Endometrióza a adenomyóza (endometriosis a adenomyosis) (J. Kobilková)
7.1. Endometrióza
7.2. Adenomyóza – endometrióza dělohy
8. Faktory, které mají vliv na otěhotnění. Poruchy činnosti ovaria (J. Kobilková)
8.1. Poruchy v nástupu a ukončení menstruační cykličnosti	
8.2. Poruchy menstruačního cyklu v generačním období
9. Sterilita a infertilita (J. Kobilková, J. Mašata)
9.1. Sterilita manželského a partnerského páru
9.2. Neplodnost muže
9.3. Ženská neplodnost
9.4. Vyšetřovací postupy u sterility
9.5. Infertilita
10. Sexuální a reprodukční zdraví. Sexuální dysfunkce (J. Kobilková)
10.1. Základy lidské sexuality
10.2. Sexuální dysfunkce
10.3. Reaktivita žen na sexuální aktivitu
10.4. Poruchy sexuálního chování
10.5. Sexuální delikvence
10.6. Hygiena pohlavního soužití
11. Patologie v gynekologické urologii (A. Martan)
11.1. Záněty močových cest
11.2. Nádory uretry a močového měchýře
11.3. Poruchy vyprazdňování močového měchýře (mikční poruchy)
12. Péče o pacientky připravované ke gynekologické operaci (J. Kobilková, A. Martan)
12.1. Příprava k operaci
12.2. Pooperační ošetření
12.3. Přehled operačních výkonů
13. Plánované rodičovství – antikoncepce v různých fázích života (J. Kobilková, J. Mašata)
13.1. Lékařské metody kontracepce
13.2. Obecné antikoncepční prostředky – metody volně dostupné
13.3. Spolehlivost kontracepce
14. Rehabilitace v gynekologii a porodnictví a podpůrné terapeutické metody v gynekologii (J. Kobilková, J. Živný)
14.1. Léčebný tělocvik
14.2. Fyzikální léčba
14.3. Lázeňská léčba
15. Zdravotní a sociální otázky ovlivňující zdraví ženy. Posuzování pracovní schopnosti ženy u gynekologických onemocnění (J. Kobilková)
15.1. Poruchy funkce rodidel
15.2. Záněty rodidel
15.3. Pracovní neschopnost po chirurgické léčbě
15.4. Pracovní zatížení žen se zhoubnými nádory rodidel
16. Gynekologie dětí a dospívajících (J. Kobilková)
16.1. Srůsty stydkých pysků (synechiae vulvae infantum)
16.2. Cizí těleso v pochvě (corpus alienum vaginae)
16.3. Antikoncepce v adolescenci
16.4. Forenzní otázky v dětské gynekologii
16.5. Úrazy rodidel v dětském věku

PORODNICTVÍ
17. Historie porodnictví ve světě (J. Kobilková)
18. Zdraví před početím (fyziologické těhotenství, diagnóza a průběh) (J. Kobilková)
18.1. Vývoj gamet – pohlavních buněk
18.2. Oplození
18.3. Diagnóza těhotenství
18.4. Růst plodu v těhotenství
18.5. Plodové vejce
18.6. Těhotenské změny v organismu ženy
19. Teoretický rámec pro porodní asistenci (porodní cesty) (J. Kobilková)
19.1. Tvrdé porodní cesty
19.2. Měkké porodní cesty
19.3. Uložení plodu v děloze
20. Program a poskytování péče o těhotné před porodem (J. Kobilková)
20.1. Prenatální vyšetření těhotné ženy. Péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím
20.2. Metody určující zralost plodu
20.3. Životospráva a hygiena těhotné ženy
20.4. Základy statistiky v prenatální a perinatální péči
21. Fyziologický porod a porodní asistence (J. Mašata, J. Kobilková)
21.1. Mechanismus porodu plodu v poloze podélné záhlavím (flexní)
21.2. Lékařské vedení porodu plodu v poloze podélné záhlavím
21.3. První pomoc při překotném porodu (partus praecipitatus)
21.4. Porod plodu v poloze koncem pánevním
21.5. Tlumení porodních bolestí
21.6. Ošetření novorozence a péče v týmovém kontextu
22. Hodnocení stavu ženy v šestinedělí (J. Kobilková)
23. Komplikace při porodu. Diagnóza a asistence (poruchy porodního mechanismu při poloze podélné záhlavím) (J. Kobilková)
24. Deflexní polohy (porušené držení hlavičky plodu) (A. Martan, J. Kobilková)
25. Polohy příčné a šikmé (J. Kobilková)
26. Vícečetné těhotenství (J. Kobilková)
27. Rizikové faktory a patologické těhotenství (J. Kobilková)
27.3. Choroby matky v těhotenství
28. Neočekávané události v těhotenství a za porodu – úkoly pro porodní asistenci (J. Kobilková)
28.1. Patologie placenty
28.2. Patologie plodových blan
28.3. Nepravidelnosti a patologie pupečníku
28.4. Patologie plodové vody
29. Poruchy vypuzovacích sil a jejich hodnocení (A. Martan, J. Kobilková)
30. Patologie v délce trvání těhotenství, úloha zdravotního personálu, porodních asistentek a sester (J. Kobilková)
30.1. Potrat (abortus)
30.2. Předčasný porod (partus praematurus)
30.3. Předčasný odtok plodové vody
30.4. Opožděný porod (partus serotinus)
30.5. Mimoděložní (ektopické) těhotenství (graviditas extrauterina)
31. Novorozenec vyžadující zvláštní péči (patologické stavy plodu, poškození plodu) (J. Kobilková)
31.1. Hypoxie a asfyxie plodu
31.2. Porodní trauma plodu
31.3. Intrauterinní infekce plodu
31.4. Vrozené vývojové vady a zrůdné plody
31.5. Poruchy růstu plodu – intrauterinní retardace (intrauterine growth retardation)
31.6. Intrauterinní smrt plodu
31.7. Plod při Rh izoimunizaci
32. Patologické krvácení, komplikace v těhotenství, za porodu a v šestinedělí (J. Kobilková, J. Živný)
32.1. Předčasné odlučování lůžka (abruptio placentae)
32.2. Vcestné lůžko (placenta praevia)
32.3. Poruchy v odlučování placenty
32.4. Porucha krevní srážlivosti – koagulopatie
32.5. Porucha retrakce děložního svalu (atonie)
32.6. Jiné příčiny krvácení v těhotenství, za porodu a v šestinedělí
33. Porodní poranění rodidel, rizikové faktory a poskytování péče (J. Kobilková)
33.1. »Fyziologické« poranění rodidel
33.2. »Patologická« poranění rodidel při porodu
34. Zánětlivé komplikace v šestinedělí – puerperální infekce (J. Kobilková)
34.1. Zdroje puerperálních zánětů
34.2. Třídění zánětů v šestinedělí
34.3. Ložiskové infekce
34.4. Celková infekce – septický šok (sepsis puerperalis)
34.5. Zánět prsu (mastitis puerperalis)
35. Kritické situace v těhotenství, za porodu a v šestinedělí (J. Kobilková)
36. Neodkladné (akutní) a volitelné operace v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Stanovení priorit (J. Kobilková)
36.1. Operace ukončující těhotenství
36.2. Operace ukončující porod
36.3. Operace ve třetí době porodní
37. Zhoubné novotvary spojené s těhotenstvím (trofoblastická nemoc – TN) (J. Kobilková)
38. Boj proti návykovým látkám. Vytváření zdravých návyků a potřeb (J. Kobilková)
39. Zdravotní a sociální péče o ženy v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím (J. Kobilková)

