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1) Czym różni się szpital ICZMP od innych szpitali położniczych w Polsce ?
2) Na jakim etapie rozwoju człowieka zaczyna się nowe życie ?
3) Jakie mogą być losy zapłodnionej komór jajowej w okresie zarodkowym ?
4) Jakie mogą być rozwoju zarodka ?
5) Jakie mogą być losy rozwoju płodu ?
6) Co stanowi dowód na rozwijanie się żywej ciąży w 1trymestrze ?
7) Ile par chromosomów znajduje się w 1 komórce ?
8) Większość wad wrodzonych powstaje w którym okresie rozwoju ?
9) Czy badanie USG może być stosowane w każdej ciąży, czy tylko w wybranych ?
10) Czy badanie ECHO płodu może być stosowane w każdej ciąży, czy tylko w wybranych ?
11) W jakich tygodniach ciąży zaleca się aktualnie badanie USG?
12) W jakich tygodniach ciąży zaleca się aktualnie badanie ECHO serca płodu ?
13) Na jakie pytania odpowiada prenatalne badanie USG + ECHO serca płodu ?
14) Proszę wymienić dostępne w Polsce badania prenatalne ?
15) Spośród > 7000 wad wrodzonych proszę wymienić najczęstsze wady u człowieka?
16) Na 1000 ciężarnych statystycznie ile urodzi się noworodków z zespołem Downa a ile z wadą
serca ?
17) Jakich wad wrodzonych dotyczy Program Badań Prenatalnych Ministerstwa Zdrowia?
18) Jakie objawy kliniczne wady serca , najczęściej prezentuje noworodek na Sali porodowej ?
19) Jaka jest główna przyczyna umieralności noworodków w Polsce ?
20) Czy możliwy jest scenariusz : diagnoza prenatalna w poniedziałek, poród we wtorek, operacja
kardiochirurgiczna w środę ?
21) Czy możliwy jest dzisiaj prawidłowy rozwój dziecka z sercem 1-komorowym ?
22) Proszę wymienić min 1 podręcznik z zakresu kardiologii prenatalnej

23) Proszę wymienić min 2 strony internetowe dedykowane kardiologii prenatalnej
24) Jaki sens ma zabezpieczenie krwi pępowinowej noworodka po diagnostyce prenatalnej ? (nie
zależnie od długoterminowego przechowywania komórek macierzystych)
25) W którym miesiącu kalendarzowym propagujemy akcję badania serca płodu ?

