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SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  KONFERENCJI 

I KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH  
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU  

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU  
24 kwietnia 2021 

online 
 

SZCZEGOŁOWY  PROGRAM  KONFERENCJI  
 

9.00 - 9.15  
Powitanie gości 
 
9.15 - 9.30 
Wystąpienia gości 
 
9.30 - 10.00  
Prezentacja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu 
(pokaz multimedialny) cz. I 
 
10.00 - 11.45 
Prezentacja referatów  cz. I  -  GRUPA I 
Przewodnicząca - dr hab. Jolanta Lewko,  
Członkowie -  dr hab. Grażyna Kobus, dr hab. Halina Doroszkiewicz, dr n. med. Beata 
Olejnik 
 
10.00 - 10.10 
Ocena zachorowalności na nowotwory złośliwe w grupie wieku 20-64 lata                        
w województwie podlaskim - analiza trendu: Justyna Kostusik, Michalina Krzyżak, 
Agnieszka Paszko, Małgorzata  Żendzian-Piotrowska  (SKN Epidemiologii i Profilaktyki 
Chorób Cywilizacyjnych, przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii,   
Opiekunowie: dr Michalina Krzyżak, prof. Małgorzata Żendzian-Piotrowska) 
10.10 - 10.20 
Samopoczucie osób przebywających w domach w okresie przymusowej 
kwarantanny z powodu pandemii  - doniesienie wstępne:  Magda Popławska1, 
Paulina Aniśko2 (1. SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej 
Opieki Medycznej, 2. Szkoła Doktorska, Doktorantka Zakładu Zintegrowanej Opieki 
Medycznej, Opiekunowie SKN- prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko) 
10.20 - 10.30 
Wpływ pandemii na odczucia pacjentów    z pobytu w szpitalu – doniesienie 
wstępne: Paulina Aniśko1,  Magda Popławska2 (1. Szkoła Doktorska, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku, Doktorantka Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej,                       
2. SKN Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 
Opiekunowie SKN- prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko) 
10.30 - 10.40 
Trudności opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach z dzieckiem z zespołem 
Downa:  Magda Popławska1, Paulina Aniśko2 (1. SKN Wolontariuszy Medycznych 
przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 2. Szkoła Doktorska, Doktorantka 
Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, Opiekunowie SKN - prof. Elżbieta 
Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko) 
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SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  KONFERENCJI 

10.40 - 10.50 
Zmiany funkcjonowania rodziny z dorosłym pacjentem onkologicznym: Paulina 
Aniśko  (Szkoła Doktorska, Doktorantka Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, 
SKN Wolontariuszy Medycznych, Opiekunowie SKN- prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, 
mgr Paulina Aniśko) 
10.50 - 11.00 
Fentanyl w znieczuleniu zewnątrzoponowym kobiet rodzących - przegląd badań:  
Patrycja Guzewicz, Magdalena Malinowska, Ewa Perkowska (SKN przy Zakładzie 
Ginekologii i Położnictwa Praktycznego, Opiekun – mgr Anna Sienkiewicz) 
11.00 - 11.10 
Opieka okołoporodowa nad pacjentką po przebytym zawale mięśnia sercowego:  
Karolina Danilewicz, Anna Sienkiewicz, Dorota I. Piechocka, Bożena Dobrzycka (SKN  
przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego, Uniwersytet Medyczny                      
w Białymstoku, Opiekunowie mgr Anna Sienkiewicz, dr Dorota Piechocka) 
11.10 - 11.20 
Karmienie noworodka z zespołem Treachera- Collinsa: Małgorzata Szulewska, 
Anna Sienkiewicz, Dorota I. Piechocka, Bożena Dobrzycka (SKN przy Zakładzie 
Ginekologii i Położnictwa Praktycznego, Opiekunowie mgr Anna Sienkiewicz,                       
dr Dorota I. Piechocka) 
11.20 - 11.30 
Wpływ ciąży i porodu na pogłębienie wady wzroku: Magdalena Bernatowicz, Anna 
Sienkiewicz, Dorota I. Piechocka, Bożena Dobrzycka  (SKN przy Zakładzie Ginekologii 
i Położnictwa Praktycznego, Opiekunowie mgr Anna Sienkiewicz, dr Dorota                              
I. Piechocka) 
 
Dyskusja  
 

10.00 – 11.45  
Prezentacja referatów  cz. I  -  GRUPA II 
Przewodniczący: dr hab. Anna Hryniewicz 
Członkowie: dr hab. Matylda Sierakowska, prof. Ludmiła Marcinowicz, dr n. o zdr. 
Krystyna Kowalczuk   
 
10.00 - 10.10 
Ocena pH, pojemności buforowej oraz stężenia białka całkowitego w ślinie 
niestymulowanej i stymulowanej dzieci z przewlekłą chorobą nerek:  Michał 
Dziekoński, Anna Zalewska, Katarzyna Taranta-Janusz, Anna Wasilewska, 
Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Mateusz Maciejczyk  (SKN Biochemii Chorób 
Cywilizacyjnych, przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii,   Opiekun: 
Mateusz Maciejczyk) 
10.10 - 10.20 
Postawa prawidłowa a wadliwa - wpływ postawy ciała na progresję wad                              
w obrębie klatki piersiowej: Klaudia Czorniej (SKN przy Klinice Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
10.20 - 10.30 
Rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego - analiza choroby                              
i współczesnych metod leczenia: Klaudia Czorniej (SKN przy Klinice Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
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SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  KONFERENCJI 

10.30 - 10.40 
Skolioza - najnowsze doniesienia oraz współczesne metody leczenia 
nieoperacyjnego: Klaudia Czorniej (SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej                           
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun:                   
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
10.40 - 10.50 
Mózgowe porażenie dziecięce - współczesne doniesienia i zestawienie metod 
leczniczych: Klaudia Czorniej (SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem 
Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun: dr n. o zdr. 
Janusz Wojtkowski) 
10.50 - 11.00 
Świadomość ekologiczna studentów wybranych podlaskich uczelni: Marta 
Moroz1, Mateusz Ciborowski1, Małgorzata Kurpiewska2, Magdalena Olszewska3, Anna 
M. Olszewska2  (1. SKN przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, 
Opiekunowie: dr hab. Robert Milewski, dr Anna Justyna Milewska, 2. Politechnika 
Białostocka, Opiekun: dr inż Anna M. Olszewska, 3. Uniwersytet w Białymstoku) 

11.00 - 11.10 
Analiza trendów zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy żołądka 
w latach 1999-2018 w Polsce: Angelika Grodzka, Anna Justyna Milewska (SKN przy 
Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Opiekunowie: dr hab. Robert Milewski, 
dr Anna Justyna Milewska) 

11.10 - 11.20 
Jak czas i temperatura zaparzania wpływają na potencjał antyoksydacyjny 
naparu z liści pokrzywy? Kacper Mil, Cezary Pawlukianiec, Małgorzata Gryciuk, 
Mateusz Maciejczyk (SKN Biochemii Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, 
Epidemiologii i Ergonomii, Opiekun: Mateusz Maciejczyk) 
11.20 - 11.30 
TMD u kobiet w ciąży - przegląd literatury:  Magdalena Malinowska, Marta 
Mościcka, Katarzyna Pankowska  (SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej                            
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun:                   
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
 
Dyskusja  
 

11.45 – 12.15  
Prezentacja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu 
(pokaz multimedialny)  cz. II 
 

12.15 - 14.20 
Prezentacja referatów  cz. II  -  GRUPA I 
Przewodnicząca - dr hab. Jolanta Lewko,  
Członkowie -  dr hab. Grażyna Kobus, dr hab. Halina Doroszkiewicz, dr n. med. Beata 
Olejnik 
 
12.15 - 12.25 
Opieka nad kobietą w ciąży powikłanej konfliktem płytkowym: Justyna 
Cholewska, Anna Sienkiewicz, Dorota I. Piechocka, Bożena Dobrzycka  (SKN  przy 
Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego, Opiekunowie mgr Anna 
Sienkiewicz, dr Dorota I. Piechocka) 
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SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  KONFERENCJI 

12.25 - 12.35 
Różne oblicza kobiety w wybranych dziedzinach funkcjonowania społecznego: 
Wiktoria Ciok, Natalia Gago, Jarosław Gołaszewski, Dominik Panasiewicz, Teresa 
Zajkowska, Justyna Żygałło (SKN Republika Wolnej Myśli im. Giordano Bruno, przy 
Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, Opiekun: Dr n. o zdr. Andrzej Guzowski) 
12.35 - 12.45 
Badania obrazowe stosowane w diagnostyce mózgu: Aleksandra Stolarska (SKN 
„Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Opiekun: mgr Elwira Gawarecka) 
12.45 – 12.55 
Wybrane nowoczesne metody w terapii  ran odleżynowych: Natalia Dembko, 
Aleksandra Chomaniuk, Regina Sierżantowicz, Mariusz Gryko (SKN przy Zakładzie 
Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Opiekun: dr n. o zdr. Regina Sierżantowicz) 
12.55 – 13.05 
Ocena ilościowa i jakościowa jadłospisów dekadowych osób osadzonych                        
w zakładzie karnym w Białej Podlaskiej: Olga Pugacewicz, Małgorzata Elżbieta 
Zujko (SKN  przy Zakładzie Biotechnologii Żywności, Opiekun: dr hab. n. o zdr. 
Małgorzata Elżbieta Zujko) 
13.05 - 13.15 
Ankyloglosja – konsekwencje, leczenie chirurgiczne, postępowanie 
terapeutyczne: Helena Wysocka, Anna Beata Rosa (SKN Fonoaudiologii Klinicznej                   
i Logopedii UMB przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB, Opiekun: 
mgr Anna Kraszewska) 
13.15 - 13.25 
Stosowanie urządzeń wytwarzających biały szum u noworodków i niemowląt: 
Patrycja Michalina Nowak, Emilia Anna Miastkowska (SKN Fonoaudiologii Klinicznej               
i Logopedii UMB przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB, Opiekun: 
mgr Anna Kraszewska) 
13.25 - 13.35 
Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu: 
Monika Wojtkowska, Magdalena Kośnik (SKN Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii 
UMB przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB, Opiekun: mgr Anna 
Kraszewska) 
13.35 - 13.45 
Diagnostyka obrazowa  u kobiet w ciąży: Klaudia Czyżak, Magda Łopuska, 
Aleksandra Sobocińska (SKN ,,Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Opiekun: 
mgr Elwira Gawarecka) 
13.45 - 13.55 
Rola położnej w opiece nad pacjentką ciężarną  po resekcji tarczycy:  Urszula 
Sawicka (SKN przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-
Ginekologicznej, Opiekun: Dr n. o med. Bożena Kulesza-Brończyk) 
13.55-14.05 
Historia pierwszego szczepienia: Patrycja Guzewicz1, Matylda Sierakowska2                          
(1. SKN przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej 
UMb, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Opiekun: Dr n. o med. Anna 
Sienkiewicz 2. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB) 
 
Dyskusja  
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12.15 - 14.20  
Prezentacja referatów  cz. II  -  GRUPA II 
 
Przewodniczący: dr hab. Anna Hryniewicz 
Członkowie: dr hab. Matylda Sierakowska, prof. Ludmiła Marcinowicz, dr n. o zdr. 
Krystyna Kowalczuk   
 
12.15 - 12.25 
Rola fizjoterapii w osteoporozie: Patrycja Ostaszewska, Joanna Piruta  (SKN przy 
Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom 
Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
12.25 - 12.35 
Rola rehabilitacji w usprawnianiu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem 
stawów: Joanna Piruta, Patrycja Ostaszewska (SKN przy Klinice Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
12.35 - 12.45 
Kompleksowa rehabilitacja dzieci z chorobą Scheuermanna: Katarzyna 
Pankowska, Marta Mościcka, Magdalena Malinowska (SKN przy Klinice Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
12.45 - 12.55 
Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu ręki reumatoidalnej w przebiegu RZS – 
studium przypadku: Joanna Piruta (SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej                        
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun:                  
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
12.55 - 13.05 
Wpływ wysiłku fizycznego na bóle miesiączkowe i PMS u studentek 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Katarzyna Pankowska, Magdalena 
Malinowska, Patrycja Guzewicz (SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej                                         
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun:                  
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
13.05 - 13.15 
Postępowanie fizjoterapeutyczne w zaparciach: Marta Mościcka, Katarzyna 
Pankowska, Magdalena Malinowska (SKN przy  Klinice Rehabilitacji Dziecięcej                           
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun:                  
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
13.15 - 13.25 
Znajomość i gotowość środowiska pielęgniarskiego na zwiększenie uprawnień                                  
i wprowadzenie pielęgniarki zaawansowanej praktyki:  Sylwia Jabłońska, Adam 
Jakubowski (SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Opiekun: Marzena 
Wojewódzka-Żelezniakowicz) 
13.25 - 13.35 
Analiza skuteczności nieinwazyjnych metod wentylacji u pacjentów 
zakażonych wirusem SARS CoV 2:  Adam Jakubowski,  Sylwia Jabłońska, Grzegorz 
Łopieński, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jerzy Robert Ładny, Agnieszka 
Szymańska (SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Opiekun: Marzena 
Wojewódzka-Żelezniakowicz) 
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13.35 - 13.45 
Analiza stanu wiedzy na temat elektrowni jądrowych oraz ochrony radiologicznej 
w Polsce: Urszula Piórkowska, Kamil Szymański, Katarzyna Stypułkowska (SKN 
„Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Opiekun: mgr Elwira Gawarecka) 
13.45 - 13.55 
Czy tomografia dwuenergetyczna to przyszłość w diagnostyce chorób 
serca?   Kamil Szymański, Matylda Krulikowska (SKN „Napromieniowani” przy 
Zakładzie Radiologii, Opiekun: mgr Elwira Gawarecka) 
 
Dyskusja  
 

14.20 - 14.50   
Głosowanie członków Komisji  i przyznanie nagród za prezentowane 
prace 
 
14.20 – 14.50 
Ogłoszenie wyników rankingu SKN WNoZ UMB 
(Komisja - prof. Sławomir Terlikowski, prof. Bożena Dobrzycka, prof. Ludmiła 
Marcinowicz, dr hab. Mateusz Cybulski) 
 

14.50 - 15.15 
Ogłoszenie wyników prezentacji prac 
(dr hab. Jolanta Lewko, dr hab. Anna Hryniewicz) 
Wręczenie nagród – prof. Sławomir Terlikowski  
 

15.15 
Zakończenie części obradowej Konferencji 
 
 
15.10 
Część szkoleniowa Konferencji  
 

• Praktyczne aspekty pisania publikacji naukowej  
dr hab. Mariusz Panczyk, WUM   

• Efektywne wyszukiwanie literatury naukowej z użyciem bazy PubMed/ 
MEDLINE® 
dr hab. Mariusz Panczyk, WUM   

• Gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie zasobów bibliograficznych za 
pomocą EndNote 
dr hab. Mariusz Panczyk, WUM  
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REGULAMIN   OBRAD 

REGULAMIN  OBRAD  
 

   § 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników 

Konferencji.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie 

Konferencji i zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej 
aktualnych informacji.  

3. W przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego związanego z trwającą pandemią 
COVID-19, organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z organizacji 
konferencji lub zmiany jej formy na online i zobowiązuje się do publikowania na 
stronie internetowej aktualnych informacji. 

4. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia 
uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 

5. Obrady odbywać się będą w budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, Białystok ul. Szpitalna 37. 
 

§ 2 
Dane ogólne 

 
1. Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem – Dziekana Wydziału 

Nauk o Zdrowiu UMB – prof. dr hab. n. med. Sławomira Terlikowskiego. 
2. Udział w Konferencji oraz druk artykułu jest bezpłatny.  
3. Warunkiem uczestnictwa jest członkostwo w SKN Wydziału Nauk o Zdrowiu 

UMB. 
4. Dane teleadresowe organizatorów  

• https://www.umb.edu.pl/studenckie_kola_naukowe_wnoz 

• e-mail: konferencja.skn.wnoz@wp.pl 
 

§ 3 
Zgłoszenie udziału i druku pracy 

 
1. Podstawą uczestnictwa CZYNNEGO w Konferencji jest dokonanie rejestracji 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa czynnego  
2. Każde Koło Naukowe może zgłosić kilka prac. 
3. Podstawą uczestnictwa BIERNEGO w Konferencji jest dokonanie rejestracji 

poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa biernego  
4. Uczestnik zobowiązany jest do poprawnego oraz zgodnego ze stanem 

rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.  
5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu niezgodności treści 

formularza rejestracyjnego ze stanem rzeczywistym. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające  

z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika. 
7. Prace zgłoszone do prezentacji w wersji artykułu będą wydrukowane                  

w Zeszytach Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu,  tom I, pod redakcją 
Sławomira Terlikowskiego, Bożeny Dobrzyckiej, Cecylii Reginy Łukaszuk, 
Elżbiety Krajewskiej-Kułak (red.), Białystok 2021, ISBN -978-83-960390-2-6 
– 20 pkt. MNiSzW 

https://www.umb.edu.pl/studenckie_kola_naukowe_wnoz
mailto:konferencja.skn.wnoz@wp.pl
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8. Prace do druku wraz z umową o przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do utworu naukowego  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników.  
 

§ 4 
 Regulamin obrad 

 
1. Prezentacje ustne 

• Język obrad: polski. 

• Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 10 minut. 
2. Prezentowane na Konferencji prace będą oceniane przez Jury. 
3. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 
4. Za prezentowane prace w poszczególnych sesjach przyznawane będą I, II, 

III nagrody i wyróżnienia. 
5. Ocena  prezentacji pracy  

Ocena  Punkty 
otrzymane 

Praca badawcza  3 pkt  

Praca poglądowa 1 pkt 

Zgodność z tematem 2 pkt.  

Aktualność tematu 2 pkt.  

Estetyka i ogólny wygląd prezentacji, jednolita forma, 
krój czcionki 

2 pkt.  

Płynność i swoboda wypowiedzi, prawidłowa mowa 
ciała 

2 pkt.  

Prawidłowe wykorzystanie czasu prezentacji 2 pkt.  

MAKSYMALNIE -  13 pkt. Razem   
 

§ 5  
Regulamin przygotowania streszczenia 

 
1. Streszczenia (max. 200 słów, czcionka Times New Roman, wielkość 12), w 

języku polskim należy przesyłać wyłącznie poprzez formularz 
rejestracyjny Konferencji 

2. Streszczenia powinny mieć następujący układ:  Wstęp; Cel badań; Materiał 
i metodyka ; Wyniki; Wnioski  i Słowa kluczowe 

3. Streszczenia mające formę niezgodną z wyżej opisaną nie będą przyjmowane. 
4. O formie prezentacji pracy decyduje Komitet Naukowy i Organizacyjny 

Konferencji  
5. O terminie i formie prezentacji pracy autorzy zostaną poinformowani na co 

najmniej 10 dni przed rozpoczęciem Konferencji. 
 
 

§ 6 
Regulamin druku prac pełnotekstowych 

 
1. W monografiach mogą być umieszczone prace oryginalne i poglądowe.  
2. Monografie będą wydane wyłącznie w formie CD. 
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3. Prace napisane zgodnie z poniższym regulaminem należy przesyłać wyłącznie 
na adres e-mail Konferencji  

4. Jeden SKN może drukować kilka prac, o ile są one prezentowane na 
Konferencji. 

5. Prace napisane niezgodnie z regulaminem lub bez dołączonego oświadczenia 
autorów będą odsyłane autorom. 

6. Prace będą poddane recenzji dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny. 
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uzgodnienia  

z autorem, dotyczących stylistyki, mianownictwa, koniecznych skrótów, 
usunięcia powtórzeń oraz przesunięcia tabel i rycin, niewpływających na treść 
merytoryczną pracy. 

8. O zakwalifikowaniu pracy do monografii decydować będzie Komitet 
Organizacyjny Konferencji, a autorzy otrzymają pisemne zaświadczenia o 
przyjęciu pracy do druku,  maksimum do 2 tyg. po przesłaniu 
maszynopisu. 

9. Za opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria 
autorskie. 

10. Jeden egzemplarz CD monografii otrzymuje jedynie pierwszy autor 
rozdziału. 

11. Zgłoszenie przez Autora pracy do publikacji jest równoznaczne  
z oświadczeniem, iż praca ta nie była publikowana lub złożona w Redakcji 
żadnego czasopisma i że przenosi na Wydawcę, na zasadzie wyłączności 
całość autorskich praw majątkowych do utworu obejmujących pola eksploatacji, 
takie jak wydawnictwa, nośniki elektroniczne oraz Internet na terytorium Polski 
i zagranicy.  

12. Autorzy muszą ujawnić Wydawcy (w formie pisemnego oświadczenia) 
wszystkie konflikty interesów (zależności finansowe, związki osobiste, 
współzawodnictwo akademickie, ewentualną rolę sponsora badań lub ich 
części, w projekcie i opracowaniu uzyskanych danych).  

13. Wymogi szczegółowe:  

• czcionka Times New Roman 12, marginesy 2,5 cm, odstęp pomiędzy wersami 
1,5. 

• strona tytułowa powinna zawierać: tytuł w języku polskim, imiona i nazwiska 
autorów oraz ich tytuły naukowe, nazwę i adres instytucji, w których zatrudnieni 
są autorzy, skróconą wersję tytułu, wykaz skrótów oraz adres autora do 
korespondencji, jego e-mail, telefon i fax.  

• tytuł pracy powinien być zwięzły i jasny, nie powinien przekraczać 120 znaków.  

• tekst manuskryptu powinien być napisany w sposób zwięzły i komunikatywny, 
poprawny językowo, pozbawiony żargonu medycznego lub naukowego.  

• w tekście artykułów oryginalnych wyszczególnione powinny być następujące 
działy: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski i 
piśmiennictwo.  

• nazwy łacińskie, np. drobnoustrojów oraz wyrazy obcojęzyczne należy wyróżnić 
kursywą. 

• skróty, symbole i jednostki. Bez objaśnień dopuszczalne są tylko powszechnie 
znane skróty. Skróty i symbole mało znane (ewentualnie tworzone przez 
autorów) muszą być przy pierwszym użyciu poprzedzone opisem (w nawiasie). 
Skrótów nie należy stosować w tytule pracy. Zaleca się stosowanie jednostek 
miar zgodnych z układem SI; dopuszczalne są również powszechnie używane 
inne jednostki (l, min., h, C, Da, cal). 
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• materiał źródłowy przytaczany w tekście pracy należy sporządzić numerując 
według kolejności cytowania, w nawiasach kwadratowych np. [1,2] itd. 

• cytując prace zamieszczane w czasopismach należy opisywać je 
następująco: nazwisko i pierwsza litera wszystkich autorów, pełna nazwa 
czasopisma, tytuł, rok, tom, numer, strony, Np. Uekermann J., Daum I.: Social 
cognition in alcoholism: a link to prefrontal cortex dysfunction? Addiction, 2008, 
103(5), 726–735. 

• cytując rozdział z książki należy opisywać go następująco: Np. Wolińska, J., 
Drwal, R.: Test Przymiotnikowy (ACL) H.G. Gougha i A.B. Heilbruna w 
badaniach samooceny i percepcji społecznej [w:] Adaptacja kwestionariuszy 
osobowości. Wybrane zagadnienia i techniki. Drwal R., Brzozowski P. (red.). 
Wyd. PWN, Warszawa, 1995,  67-92. 

• cytując wydawnictwa zbiorowe należy opisywać je następująco: Np. Czykwin 
E.: Stygmat społeczny. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007. 

• cytując prace zamieszczone w Internecie (netografia) Np. Cegiełka D.: 
Uchodźcy w Polsce. http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pok 
az/c/artykul/art/uchodzcy-w-polsce.html (data pobrania 15.03.2019). 

• Ryciny, tabele, rysunki, zdjęcia - jeżeli zostały zaczerpnięte z publikowanych 
źródeł, autorzy muszą uzyskać zgodę właściwego wydawcy na ich 
wykorzystanie, które trzeba dołączyć do przesłanego maszynopisu pracy oraz 
zaznaczyć na końcu podpisu, z jakiego źródła pochodzą.  
 

§ 7  
Ochrona danych osobowych 

 
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku informuje, że: 

• Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, 
reprezentowany przez Rektora, 

• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w 
Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji 
i przeprowadzenia konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny 
do realizacji celu przetwarzania,  

• Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu 
do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe 
przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.    

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
realizacji celu przetwarzania.  

http://www.edukacja/
mailto:iod@umb.edu.pl
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2. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji jest równoznaczne  
z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 
przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833,  
z późniejszymi zmianami) 

3. Dane osobowe Uczestników przechowywane są przez Komitet Organizacyjny 
na czas trwania Konferencji 

4. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne  
z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.  

5. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe są dostępne  
jedynie dla Organizatora. 
 

§ 8  
Inne obowiązki Uczestników 

 
1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem  

i przestrzegania go. 
2. Uczestnik, który nie wyraża zgody na umieszczanie jego wizerunku (fotografie, 

nagrania audiowizualne) w materiałach pokonferencyjnych i promocyjnych 
zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Organizatorów najpóźniej  
w dniu rozpoczęcia konferencji. 
 

§ 9  
Postanowienia końcowe ogólne 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od 

niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji. 
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie 

internetowej Konferencji. 
3. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą  

w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej. 
 

 

 

Komitet Organizacyjny serdecznie przeprasza za wszelkie ewentualne 
zmiany organizacyjne  i programowe mogące zaistnieć podczas obrad,      

które mogą być spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami 
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BIURO   ZJAZDOWE 

BIURO   ZJAZDOWE   BĘDZIE   CZYNNE 

 

Centrum Naukowo-Dydaktyczne 
 Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB 

Białystok ul. Szpitalna 37 
 

23.04.2021  - 14.00-16.00 

 

24.04.2021  -  8.00- 15.00   



CZEŚĆ III 

 

STRESZCZENIA  
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WYKAZ   STRESZCZEŃ 

 
1. 10.00 - 10.10 

Ocena zachorowalności na nowotwory złośliwe w grupie wieku 20-64 lata 
w województwie podlaskim - analiza trendu: Justyna Kostusik, Michalina 
Krzyżak, Agnieszka Paszko, Małgorzata  Żendzian-Piotrowska  (SKN 
Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, przy Zakładzie Higieny, 
Epidemiologii i Ergonomii,   Opiekunowie: dr Michalina Krzyżak, prof. 
Małgorzata Żendzian-Piotrowska) 

2. 10.10 - 10.20 
Samopoczucie osób przebywających w domach w okresie przymusowej 
kwarantanny z powodu pandemii  - doniesienie wstępne:  Magda 
Popławska1, Paulina Aniśko2 (1. SKN Wolontariuszy Medycznych przy 
Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 2. Szkoła Doktorska, Doktorantka 
Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, Opiekunowie SKN- prof. Elżbieta 
Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko) 

3. 10.20 - 10.30 
Wpływ pandemii na odczucia pacjentów    z pobytu w szpitalu – 
doniesienie wstępne: Paulina Aniśko1,  Magda Popławska2 (1. Szkoła 
Doktorska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Doktorantka Zakładu 
Zintegrowanej Opieki Medycznej, 2. SKN Wolontariuszy Medycznych przy 
Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, Opiekunowie SKN- prof. Elżbieta 
Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko) 

4. 10.30 - 10.40 
Trudności opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach z dzieckiem z zespołem 
Downa:  Magda Popławska1, Paulina Aniśko2 (1. SKN Wolontariuszy 
Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 2. Szkoła 
Doktorska, Doktorantka Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej, 
Opiekunowie SKN - prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko) 

5. 10.40 - 10.50 
Zmiany funkcjonowania rodziny z dorosłym pacjentem onkologicznym: 
Paulina Aniśko  (Szkoła Doktorska, Doktorantka Zakładu Zintegrowanej Opieki 
Medycznej, SKN Wolontariuszy Medycznych, Opiekunowie SKN- prof. Elżbieta 
Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko) 

6. 10.50- 11.00 
Fentanyl w znieczuleniu zewnątrzoponowym kobiet rodzących - przegląd 
badań:  Patrycja Guzewicz, Magdalena Malinowska, Ewa Perkowska (SKN 
przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego, Opiekun – mgr Anna 
Sienkiewicz) 

7. 11.00 - 11.10 
Opieka okołoporodowa nad pacjentką po przebytym zawale mięśnia 
sercowego:  Karolina Danilewicz, Anna Sienkiewicz, Dorota I. Piechocka, 
Bożena Dobrzycka (SKN  przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa 
Praktycznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Opiekunowie mgr Anna 
Sienkiewicz, dr Dorota I. Piechocka) 
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8. 11.10 - 11.20 
Karmienie noworodka z zespołem Treachera-Collinsa: Małgorzata 
Szulewska, Anna Sienkiewicz, Dorota I. Piechocka, Bożena Dobrzycka (SKN 
przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego, Opiekunowie mgr Anna 
Sienkiewicz, dr Dorota I. Piechocka) 

9. 11.20 - 11.30 
Wpływ ciąży i porodu na pogłębienie wady wzroku: Magdalena 
Bernatowicz, Anna Sienkiewicz, Dorota I. Piechocka, Bożena Dobrzycka  (SKN 
przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego, Opiekunowie mgr Anna 
Sienkiewicz, dr Dorota I. Piechocka) 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Ocena zachorowalności na nowotwory złośliwe w grupie wieku 20-64 lata                          
w województwie podlaskim - analiza trendu 
 
AUTORZY 
Justyna Kostusik, Michalina Krzyżak, Agnieszka Paszko, Małgorzata  
Żendzian-Piotrowska 

 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO   
Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy 
Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr Michalina Krzyżak, Prof. Małgorzata Żendzian-Piotrowska 
 
WSTĘP: Stan zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej jest jednym z elementów 
wpływających na rozwój społeczno-ekonomiczny danej populacji. Osoby w grupie 
wieku o najwyższej aktywności zawodowej (20-64 lata) w 2017 roku stanowiły 63,3% 
populacji Polski. Główną przyczyną zgonów w tej grupie wieku były nowotwory 
złośliwe. 
CEL  PRACY: Celem pracy była ocena zachorowalności na nowotwory złośliwe 
populacji w wieku aktywności zawodowej w województwie podlaskim w latach 1999-
2017. 
MATERIAŁ I  METODY: Do przeprowadzenia analizy i oceny zachorowalności na 
nowotwory złośliwe w grupie wieku 20-64 lata wśród mieszkańców województwa 
podlaskiego wykorzystano informacje Krajowego Rejestru Nowotworów.  Do analizy 
włączono informacje o zachorowaniach na terenie województwa podlaskiego w 
latach 1999-2017.  Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem liczb bezwzględnych, 
surowych oraz standaryzowanych według populacji standardowej Europy 
współczynników zachorowalności.  Różnice zachorowalności pomiędzy kobietami                      
i mężczyznami przedstawiono za pomocą wskaźnika kobiety/mężczyźni. Obliczono 
trendy czasowe surowych i standaryzowanych współczynników zachorowalności                    
w latach 1999-2017. Do oceny trendów czasowych zastosowano analizę joinpoint. 
WYNIKI: Zachorowania na nowotwory złośliwe w grupie wieku 20-64 lata stanowiły 
40,1% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u mężczyzn i 45,8% u kobiet. 
Przebieg trendu standaryzowanego współczynnika zachorowalności (ASR) różnił się 
w sposób istotny statystycznie pomiędzy mężczyznami i kobietami (p<0,05). Wartość 
ASR u mężczyzn obniżała się systematycznie, w tempie 1,2% rocznie (p<0,05), u 
kobiet zaś rosła w tempie 0,5% rocznie (p<0,05). 
WNIOSKI: W analizowanym okresie w grupie osób w wieku aktywności zawodowej 
gorszą sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób nowotworowych, stwierdzono 
wśród kobiet. Wyraźnie dominującym nowotworem z zaznaczoną tendencją 
wzrostową w grupie kobiet był nowotwór piersi. W grupie mężczyzn dominującym 
nowotworem był nowotwór oskrzela i płuca, nowotwór gruczołu krokowego oraz jelita 
grubego. 
SŁOWA KLUCZOWE:  zachorowalność, nowotwory złośliwe, populacja aktywna 
zawodowo, województwo podlaskie 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Samopoczucie osób przebywających w domach w okresie przymusowej 
kwarantanny  z powodu pandemii  - doniesienie wstępne 
 
AUTORZY  
Magda Popławska, Paulina Aniśko 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej 
Opieki Medycznej UMB 
 
OPIEKUNOWIE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO: 
mgr Paulina Aniśko, prof. Elżbieta Krajewska-Kułak 
 
WSTĘP:  Domowa izolacja lub kwarantanna wiązać się może z nudą, frustracją z 
powodu braku wolności osobistej, a także poczucia oddzielenia od reszty świata, w 
tym często od najbliższych. Powyższe może prowadzić do silnych negatywnych 
emocji, a dodatkowo emocje te wzmagać mogą się, jeżeli odpowiednie wsparcie ze 
strony innych nie zostaje zapewnione. Osoby przebywające na  kwarantannie lub w 
izolacji mogły/mogą doświadczać stygmatyzacji i odrzucenia ze strony najbliższego 
środowiska społecznego, co może dodatkowo nasilać negatywne emocje. 
CEL  PRACY: Ocena wpływu pandemii na wybrane aspekty funkcjonowania losowo 
wybranych osób 
MATERIAŁ I  METODY: Badanie przeprowadzono metodą sondażu 
diagnostycznego, za pomocą platformy internetowej, wykorzystując autorski  
kwestionariusz, Test DASS 21 i Skalę lęku społecznego Leibowitza. 
WYNIKI: Badaniem objęto 50 osób. Informacje o pandemii w Polsce pozyskiwało 
systematycznie 22 osób i  okresowo 21, a na świecie systematycznie 12 i okresowo 
25  badanych. Wiedzę na temat ilości osób zakażonych w Polsce deklarowało 32  
badanych, a na świecie  10 osób.  Najczęściej  pozyskiwali ją z Internetu (35 osób). 
Zdaniem 29 osób zakażenie koronawirusem jest dużym zagrożeniem, a w Polsce (39 
osób) i na świecie (31 osób) nie zrobiono dostatecznie dużo, aby zmniejszyć zasięg 
epidemii. Za działania najbardziej skuteczne w walce z pandemią uznali zachowanie 
bezpiecznej odległości między osobami (34 osoby), kwarantannę osób 
przyjeżdżających z zagranicy (30 osób), noszenie maseczek/rękawiczek ochronnych 
(32 osoby), częste mycie rak mydłem (30 osób) i  unikanie komunikacji publicznej (30 
osób). Najczęściej w sytuacji przymusowej kwarantanny badani surfowali po 
Internecie (24 osoby bardzo często, 19 osób często) i odczuwali  brak energii lub 
zmęczenie (14 osób bardzo często, 23 osoby często), przygnębienie/zły nastrój (po 
17 osób bardzo często lub często), zdenerwowanie (10 bardzo często, 22 często) i 
trudności w zasypianiu (po 15 osób bardzo często lub często). Wykazano nasilenie  
lęku (średnia 5,1 pkt.), stresu (8,1 pkt.) i depresji (8,1 pkt.) w granicach normy i  nie 
wykazano objawów nasilenia fobii społecznej (średnia 25,3). 
WNIOSKI: Większość badanych zakażenie koronawirusem (SARS-CoV-2) uważała 
za duże zagrożenie i obawiała się kolejnej kwarantanny. Podczas pobytu na 
kwarantannie  badani najczęściej odczuwali brak energii, zmęczenie, przygnębienie, 
zły nastrój, zdenerwowanie i trudności w zasypianiu.  U badanych wykazano  nasilenie  
w granicach normy -  lęku, stresu i depresji oraz brak objawów fobii społecznej. 
SŁOWA KLUCZOWE: pandemia, kwarantanna, samopoczucie 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Wpływ pandemii na odczucia pacjentów z pobytu w szpitalu – doniesienie 
wstępne 
 
AUTORZY 
Paulina Aniśko, Magda Popławska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych, przy Zakładzie Zintegrowanej 
Opieki Medycznej UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
mgr Paulina Aniśko, prof. Elżbieta Krajewska-Kułak 
 
WSTĘP:  W Polsce, w ostatnich latach, zaczęto zwracać coraz większą uwagę na 
jakość usług medycznych. Współczesny system ochrony zdrowia spowodował, iż 
pacjent z biernego odbiorcy usług medycznych, stał się klientem i podmiotem 
oceniającym oraz opiniotwórczym, dla świadczonych przez placówkę usług. 
CEL  PRACY: Ocena wpływu pandemii na odczucia pacjentów dotyczące 
funkcjonowania  szpitali. 
MATERIAŁ I  METODY: Badanie przeprowadzono w grupie 56 pacjentów, metodą 
sondażu diagnostycznego, za pomocą platformy internetowej, wykorzystując autorski  
kwestionariusz oraz Skali do pomiaru poczucia samotności De Jong Giervelda, 
Kwestionariusza Nadziei Podstawowej i Wersji polskiej GSES. 
WYNIKI: 42 osoby miały wykonany test diagnostyczny w kierunku COVID-19, test był 
dodatni u 22 osób i 36 osób było hospitalizowanych w tym  samym dniu co był 
wykonywany test. Czas hospitalizacji wynosił średnio- 8,5 dnia. Pacjenci w skali 0-5 
ocenili, że obecna opieka w szpitalu  jest lepsza niż zawsze -  na średnio 2,6 pkt; 
gorsza  niż  zawsze – średnio na 1,3 pkt. W tej samej skali ocenili średnio nachodzenie 
myśli, że nie wytrzyma się tej sytuacji – na  1,6 pkt; myśli, aby uciec ze szpitala - na 
1,1 pkt.; szukanie dobrych stron w tym, co się zdarzyło -  na 3,3; mówienie lub 
myślenie o rzeczach, które pozwalały i uciec od nieprzyjemnych odczuć – na 3,3;  
podejmowanie starań, aby wypracować strategię/plan określający, co trzeba zrobić, 
aby przetrwać ten okres – na  3,2; koncentrowanie  wysiłków na tym, aby coś z tą 
sytuacją zrobić – na 2,6; ograniczenie wizyt rodziny - na 3,5; konieczność 
hospitalizacji w okresie pandemii  - na  3,4, a  obawy zarażenia się COVID-19 -  na 
2,4.  Wsparcie uzyskane w szpitalu, w skali o-5 pkt, badani ocenili następująco, od 
rodziny - średnia pkt. 4,6; od położnych/pielęgniarek - średnia pkt. 3,4; od lekarzy - 
średnia pkt. 3,3 i od innych pacjentek/pacjentów - średnia pkt. 2,1. W trakcie pobytu 
w szpitalu badanym najbardziej brakowało odwiedzin rodziny (20 osób), pewności, że 
wszystko będzie dobrze (18 osób) i swobodnego poruszania się po terenie szpitala 
(10 osób). Ocena poczucia samotności wykazała, że średnia satysfakcji związanej z 
relacjami interpersonalnymi wynosiła 13,9 pkt., braku satysfakcji z kontaktów 
społecznych –11,8 pkt., ogólnego poczucie samotności –  25,7, nadziei podstawowej 
- 41,7 i  skali uogólnionej własnej skuteczności  - 30,3 (7 stenów). 
WNIOSKI:  Internauci w okresie pandemii, za sytuację najbardziej dokuczliwą uznali 
samą konieczność hospitalizacji.   Badanym  najbardziej brakowało odwiedzin 
rodziny,  pewności, że wszystko będzie dobrze oraz możliwości swobodnego 
poruszania się po terenie szpitala. Respondenci nie obawiali się w szpitalu zakażenia 
koronawirusem.  
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W trakcie hospitalizacji największe wsparcie emocjonalne otrzymywali od własnej 
rodziny, a najmniejsze od innych pacjentów. Ogólne poczucie samotności badanych 
można uznać jako średnie,  poziom nadziei podstawowej jako dość wysoki, a poczucie 
własnej skuteczności jako wysokie. 
SŁOWA KLUCZOWE: pandemia, pacjenci, pobyt w szpitalu 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Trudności opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach z dzieckiem z zespołem 
Downa 
 
AUTORZY 
Magda Popławska, Paulina Aniśko 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej 
Opieki Medycznej UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko 
 
WSTĘP: Choroba genetyczna jaką jest zespół Downa, spowodowana jest 
obecnością dodatkowej informacji genetycznej umiejscowionej w 21 parze 
chromosomów. Nadprogramowy chromosom jest przyczyną zaburzeń głównie 
umysłowych i fizycznych, które warunkują znaczną różnicę w wychowaniu, oraz 
opiece nad dzieckiem z zespołem Downa w porównaniu do dzieci zdrowych.  
CEL  PRACY: Omówienie i przybliżenie problematyki opiekuńczo-wychowawczej                    
u dzieci z zespołem Downa. 
MATERIAŁ I  METODY: Analiza najnowszej literatury medycznej z zakresu tematyki 
zespołu Downa z ostatnich 13 lat. 
WYNIKI: Większość rodzin opiekujących się dzieckiem z zespołem downa po 
pewnym czasie akceptuje jego niepełnosprawność, a znaczna cześć nie jest w 
stanie tego zrobić. Wraz z poznaną diagnozą o niepełnosprawności dziecka 
rozpoczyna się wzrost poziomu stresu i niepokoju rodziców. Zaledwie 40% 
opiekunów ocenia swoją wiedzę na temat zespołu Downa jako bardzo dobrą i stale 
ją pogłębia, 20% uważa swój poziom wiedzy za przeciętny. Aż 52% rodziców 
przyznało iż pojawienie się niepełnosprawnego dziecka pogorszyło ich stosunki 
interpersonalne. Można wyróżnić etapy przystosowania się do roli rodzica dziecka 
niepełnosprawnego wg ujęcia Violetty Będkowskiej-Heine, jednak czas trwania 
poszczególnych faz jest indywidualna dla każdej rodziny. Wczesne rozpoczęcie 
rehabilitacji motorycznej dziecka może pozwolić na późniejszą jego samodzielność 
i niezależność. Najbardziej istotnym znaczeniem motorycznego usprawniania 
dziecka jest niwelowanie objawów wrodzonej hipotonii: zaburzeń, opóźnienia 
umiejętności komunikacji werbalnej (włączenie do życia społecznego), zaburzeń 
układu ruchu (czynności manualne, wymagające precyzji ruchów), zaburzenia 
kontroli postawy itp., a także praca nad pamięcią operacyjną (zapamiętywanie), 
wykonywana i powtarzana za pomocą różnych ćwiczeń przy udziale rodzica w dniu 
codziennym. Rodzice chętnie korzystają z możliwości rozmowy z rodzinami o 
podobnej sytuacji, co jest źródłem motywacji do dalszej pracy, a także stanowi 
swego rodzaju „azyl”. 
WNIOSKI: Do osiągnięcia samodzielności i niezależności, bądź wysokiego ich 
poziomu u dziecka z zespołem Downa konieczna jest długotrwała, wczesna 
rehabilitacja, oraz zaangażowanie w nią rodziców/rodzica. Ceną wychowania i opieki 
nad dzieckiem niepełnosprawnym jest poświęcenie ogromnej ilości czasu oraz 
zaangażowania, co niesie za sobą wzrost poziomu stresu u rodziców i zagrożenie 
pogorszenie się relacji interpersonalnej między nimi. 
SŁOWA  KLUCZOWE: zespół Downa, trudności wychowawcze i opiekuńcze 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Zmiany funkcjonowania rodziny z dorosłym pacjentem onkologicznym  
 
AUTORZY 
Paulina Aniśko 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej 
Opieki Medycznej UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO  
mgr Paulina Aniśko, prof dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak 
 
WSTĘP:  Rodzina jest uznawana za podstawową jednostkę życia społecznego. 
Rozpatrywana jest jako system charakteryzujący się podziałem na podsystemy, 
obecnością granic, eksportem oraz importem informacji z otoczenia, a także 
tendencja do zachowania struktury.  
CEL  PRACY:  Przedstawienie wybranych zagadnień z dotyczących sytuacji systemu 
rodzinnego w kontekście choroby nowotworowej, rodziny w zależności od fazy 
choroby nowotworowej pacjenta oraz wpływu choroby pacjenta na etapy życia 
rodzinnego. 
MATERIAŁ I  METODY: Przegląd najnowszej literatury dotyczącej zmian jakie 
zachodzą w rodzinie w sytuacji pojawienia się choroby nowotworowej u jej dorosłego 
członka. 
WYNIKI:  Członkowie rodziny próbują utrzymać stałość we wzajemnych relacjach 
oraz równowagę. Kiedy rodzinnej równowadze zagraża destabilizacja  wszyscy jej 
członkowie starają się podjąć działania aby ją utrzymać. Obecność choroby 
nowotworowej w rodzinie zmienia całkowicie życie chorego, a także całego systemu 
rordzinnego. Personel medyczny skupia się na diagnozie oraz metodach leczenia 
pomijając często system rodzinny, a nowotwór jest czynnikiem wyzwalającym wiele 
zmian w funkcjonowaniau rodziny, które niejednokrotnie powodują całkowitą 
reorganizację codziennego, ustalonego trybu życia.  
WNIOSKI: Choroba nowotworowa, niezależnie czy dotyka osoby młodej czy starszej, 
jest doświadczeniem egzystencjonalnym o szczególnym znaczeniu dla całej rodziny. 
Zachodzą  zmiany w myślach, działaniach, uczuciach, hierarchii realizowanych celów 
i wartości. Nastrój, aktywność oraz stan psychiczny wszystkich członków rodziny 
również ulega zmianie, lecz jest on również zależny od etapu leczenia pacjenta 
onkologicznego.  
SŁOWA KLUCZOWE: choroba nowotworowa, rodzina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 

STRESZCZENIA   GRUPA  I    10.00 - 11.45 

 
 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Fentanyl w znieczuleniu zewnątrzoponowym kobiet rodzących- przegląd badań 
 
AUTORZY 
Patrycja Guzewicz, Magdalena Malinowska, Ewa Perkowska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego 
UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Anna Sienkiewicz 
 
WSTĘP: Jednym z najpopularniejszych sposobów farmakologicznych łagodzenia 
bólu jest znieczulenie zewnątrzoponowe. Wykorzystuje się w nim leki znieczulające 
miejscowo, do których czasem dodaje się opioid, najczęściej fentanyl. W pracy 
przedstawiono zestawienie badań naukowych poświęconych wpływowi fentanylu 
stosowanego w znieczuleniu zewnątrzoponowym u kobiet rodzących. 
CEL  PRACY: Celem badań jest poznanie wpływu fentanylu podawanego w 
znieczuleniu zewnątrzoponowym na ból porodowy, czas trwania drugiego okresu 
porodu, blok motoryczny i stan zdrowia noworodka, na podstawie dostępnego 
piśmiennictwa. 
MATERIAŁ I  METODY: Przeglądu literatury dokonano na podstawie danych 
zawartych w bazie PubMed poprzez wyszukiwanie publikacji za pomocą słów 
kluczowych: epidural, labor, fentanyl.  
WYNIKI:  Fentanyl podawany w znieczuleniu zewnątrzoponowym nie wpływa na 
zmniejszenie odczuwanego bólu porodowego, minimalnie skraca czas trwania II 
okresu porodu, znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia bloku motorycznego oraz nie 
wpływa negatywnie na noworodka i jego stan zdrowia po urodzeniu. 
WNIOSKI: Na podstawie przeglądu literatury i zestawieniu 16 publikacji naukowych 
wysunięto  wniosek, że fentanyl ma nieznaczny wpływ na kobietę rodzącą 
korzystającą ze znieczulenia zewnątrzoponowego i nie ma wpływu na noworodka.  
SŁOWA KLUCZOWE: Fentanyl, znieczulenie zewnątrzoponowe, poród 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Opieka okołoporodowa nad pacjentką po przebytym zawale mięśnia 
sercowego 
 
AUTORZY 
Danilewicz Karolina, Sienkiewicz Anna, Piechocka Dorota I, Dobrzycka Bożena 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego 
UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Anna Sienkiewicz 
 
WSTĘP: Zawał mięśnia sercowego określa się również terminem: “ostry zespół 
wieńcowy (acute coronary syndrome, ACS)”. Nie jest on nowym terminem używanym 
w piśmiennictwie medycznym – funkcjonuje od połowy minionego wieku, choć 
powszechnie zaczęto używać go na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Częstość 
występowania zawałów u ciężarnych jest dość trudna do oszacowania, chociaż 
uważa się, że zwiększa ona to ryzyko 3-4 krotnie. Najczęściej można go 
zaobserwować w III trymestrze. Wieloródki, kobiety po 30 roku życia oraz kobiety 
rasy czarnej znajdują się w grupie największego ryzyka (78%). 
CEL  PRACY: Założeniem pracy jest przedstawienie przypadku kobiety w ciąży 
pojedynczej po przebytym zawale mięśnia sercowego, będącym wskazaniem do 
ukończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego oraz opracowanie indywidualnego planu 
opieki pielęgnacyjnej. Celem niniejszej pracy było analizowanie współczesnego 
piśmiennictwa dotyczącego zawału mięśnia sercowego oraz cięcia cesarskiego jako 
metody ukończenia ciąży przy występujących wadach serca u matki,  rozpoznanie 
problemów pielęgnacyjnych pacjentki po przebytym zawale mięśnia sercowego w 
okresie okołoporodowym oraz ustalenie indywidualnego planu opieki pielęgnacyjnej. 
MATERIAŁ I  METODY: badaniem objęto pacjentkę K. W., 27 lat w ciąży I 
pojedynczej, powikłanej przebytym zawałem mięśnia sercowego w pierwszym 
trymestrze, przebywającą w Klinice Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia w 
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku zakwalifikowaną do planowanego 
cięcia cesarskiego. Pacjentka ze znaczną otyłością, podała miejscowe obrzęki. Nie 
stosuje żadnej specjalnej diety. Niezbyt aktywna fizycznie. W wywiadzie podała 
niedoczynność tarczycy i przebyty zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka 
ST w sierpniu 2018 roku. Zdiagnozowano chwiejne nadciśnienie tętnicze z istotnymi 
zwyżkami przy emocjach. Przyjmuje leki na stałe. 
WYNIKI: Pacjentka w stanie ogólnym dobrym, parametry stanu ogólnego i tętno 
płodu w granicach normy. Ciężarna została przygotowana do cięcia cesarskiego 
zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Pacjentkę operowano w znieczuleniu ogólnym. Z 
czystych wód płodowych o godzinie 10:50 wydobyto z położenia podłużnego 
główkowego żywego, donoszonego noworodka płci żeńskiej. W 1 min. 8 pkt, w 5 min 
9 pkt. wg skali Apgar o masie 3150g. Łożysko oceniono jako kompletne, okrągłe, 
powierzchnia bez zmian, przyczep środkowy, wydobyty sposobem Credego. 
Skontrolowano jamę macicy ręcznie. Macicę zeszyto szwem ciągłym. Wykonano 
toaletę jamy brzusznej. Dokonano oceny przydatków –prawidłowe. Macica 
obkurczona prawidłowo po podaniu 1 ampułki preparatu Pabal. Powłoki brzuszne 
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zszyto warstwowo w sposób typowy. Przebieg okresu pooperacyjnego- bez powikłań. 
Pacjentka została wypisana do domu w szóstej dobie po operacji z zaleceniem 
kontynuowania leczenia przeciwzakrzepowego. 
WNIOSKI: W opiece nad pacjentką ze specyficzną jednostką chorobową położna 
pracuje na płaszczyźnie opiekuńczej, terapeutycznej i profilaktycznej. Sprawując 
opiekę nad pacjentką zmagającą się z jednostką chorobową, położna powinna znać 
daną jednostkę, potrafić sprawować opiekę dostosowaną do potrzeb danej pacjentki 
oraz umieć zapobiegać powikłaniom, które niesie ze sobą dana choroba. Położna 
powinna wyjaśnić pacjentce każdą procedurę, której się podejmuje oraz omówić 
wpływ swojego działania na zdrowie pacjentki. Pacjentka powinna otrzymać 
odpowiedzi na nurtujące ją pytania oraz otrzymać odpowiednie wsparcie psychiczne 
ze strony położnej. Pacjentka zmagała się z licznymi problemami pielęgnacyjnymi, 
które próbowano rozwiązać podczas pobytu położnicy w szpitalu. 

SŁOWA KLUCZOWE: przebyty zawał serca, ciąża, opieka nad ciężarną 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
……………………………………………………………….. 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Karmienie noworodka z zespołem Treachera- Collinsa 
 
AUTORZY 
Małgorzata Szulewska, Anna Sienkiewicz, Dorota I Piechocka, Bożena 
Dobrzycka 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego 
UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Anna Sienkiewicz 
 
WSTĘP: Zespół Treachera Collinsa (TCS), który znany jest także pod nazwą zespół 
Franceschettiego-Zwahlena-Kleina, zaliczany jest do dyzostoz żuchwowo-
twarzowych. TCS występuje w populacji ogólnej z częstotliwością 1:50 000 żywych 
urodzeń.  
CEL  PRACY: Założeniem pracy jest przedstawienie przypadku noworodka z 
zespołem Treachera Collinsa oraz opracowanie indywidualnego planu opieki 
pielęgnacyjnej w przypadku problemów z karmieniem noworodka z zespołem 
Treachera Collinsa. Cel pracy: analiza współczesnego piśmiennictwa poruszającego 
problematykę karmienia noworodka z zespołem Treachera Collinsa, rozpoznanie 
problemów pielęgnacyjnych noworodka z zespołem Treachera Collinsa oraz 
stworzenie indywidualnego planu opieki nad noworodkiem z zespołem Treachera 
Collinsa.  
MATERIAŁ I  METODY: Badaniem objęto noworodka przebywającego w Klinice 
Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym 
w Białymstoku z rozpoznaniem zespołu Treachera Collinsa. Materiał do napisania 
pracy stanowiła dokumentacja medyczna noworodka, wyniki przeprowadzonych 
badań w czasie pobytu w Klinice oraz obserwacja bezpośrednia pacjentki. Metodykę 
badań stanowi studium indywidualnego przypadku, analiza dokumentacji, wywiad, 
obserwacja w czasie trwania hospitalizacji oraz proces pielęgnowania również z tego 
okresu. 
WYNIKI:  Obserwacją objęto noworodka urodzonego drogami natury, z ciąży I w 40 
tygodniu trwania. Stan pourodzeniowy dziecka oceniono na 1 punkt w skali APGAR 
w pierwszej minucie. Następnie jego stan ulegał poprawie- w 10 minucie oceniono 
go na 8 punktów. Dziecko przeniesiono na oddział Intensywnej Terapii Noworodka. 
W badaniu przedmiotowym stwierdzono główkę asymetryczną, zniekształconą 
porodem, obserwowano na niej obrzęk porodowy oraz krwiak podokostnowy nad 
prawą kością ciemieniową  i wybroczyny na twarzy, ciemię o wymiarach 2x1,5 cm. 
Występuje niedorozwój małżowiny usznej lewej, małżowina uszna prawa 
dysplastyczna. Jama ustna noworodka duża z wysokim podniebieniem. W badaniu 
stawów biodrowych obecny jest objaw przeskakiwania po stronie lewej. Występują 
cechy zespołu Treachera Collinsa, dyzostoza twarzowo-żuchwowa. W trakcie 
hospitalizacji wyniknęły kolejne rozpoznania współistniejące: zespoły wrodzonych 
wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy, żółtaczka noworodków, nie 
określona, inne zaburzenia odżywiania noworodka, noworodkowe zapalenie 
spojówek i woreczka łzowego, uraz porodowy oka, krwiak podokostnowy 
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spowodowany urazem porodowym oraz zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe 
z zapaleniem przełyku. 
WNIOSKI: Karmienie noworodka z zespołem Treachera Collinsa wymaga podejścia 
multidyscyplinarnego. Trudności w karmieniu wynikają z występowania licznych wad  
i zaburzeń rozwojowych twarzoczaszki. Hipoplazja szczęki, tyłożuchwie, zapadający 
się język, niewydolność oddechowa, zarośnięcie nozdrzy tylnych, niewydolność 
podniebienno-gardłowa, rozszczep wargi i podniebienia sprawiają, że karmienie 
piersią jest praktycznie niemożliwe i żywienie dziecka należy prowadzić za pomocą 
smoczka, zaś w trudniejszych przypadkach zakłada się sondę dożołądkową lub 
wykonuje się gastrostomię. Na podstawie obserwacji przeprowadzonej w czasie 
opieki nad noworodkiem z zespołem Treachera Collinsa sformułowano następujące 
wnioski dotyczące opanowania przez położną niezbędnej wiedzy na temat jednostki 
chorobowej, jej przyczyn, objawów, leczenia oraz powikłań, objęcia dziecka 
dokładnym monitorowaniem podstawowych funkcji życiowych ze względu na 
nieprawidłowości w budowie anatomicznej poszczególnych struktur twarzoczaszki i 
utrzymywania parametrów .podstawowych funkcji życiowych w granicach 
prawidłowych. Leczenie powinno być ustalone indywidualnie, gdyż zespół Treachera 
Collinsa u poszczególnych osób przejawia różnorodne manifestacje kliniczne, a 
także wymaga udziału wielu specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Należy w 
szybki i zdecydowany sposób reagować na problemy noworodka z TCS takie jak: 
trudności w karmieniu, desaturacje, nadmierny niepokój dziecka. Położna ma za 
zadanie edukowanie rodziców na temat zasad pielęgnacji noworodka i opieki nad nim 
we współpracy z lekarzem. Rola położnej opiera się głównie na funkcji 
terapeutycznej, profilaktycznej i opiekuńczej. U pacjentki podczas pobytu w szpitalu 
wystąpiły problemy pielęgnacyjne polegające na trudnościach w karmieniu dziecka z 
powodu nieszczelności ust na smoku i mało aktywnej pracy mięśni twarzy oraz 
ulewaniu i występowaniu desaturacji do 70% podczas karmienia noworodka, jego 
nieprawidłowej postawie i asymetrii ciała i problemach z  tego powodu wynikających. 
SŁOWA  KLUCZOWE: Karmienie, noworodek, Zespół Treachera Collinsa 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Wpływ ciąży i porodu na pogłębienie wady wzroku 
 
AUTORZY 
Bernatowicz Magdalena, Anna Sienkiewicz, Dorota I Piechocka, Bożena 
Dobrzycka 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego 
UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Anna Sienkiewicz  
 
WSTĘP: Ciąża to czas charakteryzujący się występowaniem szeregu różnych zmian 
ogólnoustrojowych w organizmie kobiety, w tym również zmian w obrębie narządu 
wzroku. O patologicznych zmianach okulistycznych możemy mówić, gdy pojawiają 
się one po raz pierwszy w trakcie ciąży, dochodzi do progresji lub zaostrzenia 
wcześniej istniejących zmian, bądź też występują oczne manifestacje chorób 
ogólnoustrojowych, które mogą być swoiste dla ciąży lub pojawiać się częściej w 
czasie jej trwania. Najczęstszym stanem okulistycznym, na który ciąża ma istotny 
wpływ, poprzez znaczny wzrost progesteronu, jest retinopatia cukrzycowa. 
CEL  PRACY: Założeniem pracy jest przedstawienie przypadku kobiety w ciąży z 
rozpoznaną krótkowzrocznością ze zwyrodnieniem siatkówki oraz opracowanie 
indywidualnego planu opieki pielęgnacyjnej. Celem pracy było przeprowadzenie 
analizy współczesnego piśmiennictwa opisującego wpływ ciąży oraz porodu drogami 
i siłami natury na pogłębienie wady wzroku, wyszczególnienie i rozważenie 
zasadności wskazań do zakończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego, celem 
uniknięcia przewidywanych negatywnych skutków porodu naturalnego na narząd 
wzroku matki oraz rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych u pacjentki z 
krótkowzrocznością, będącej w ciąży. 
MATERIAŁ I  METODY: Badaniem objęto dwudziestosześcioletnią pacjentkę w ciąży 
pierwszej, przebywającą w Klinice Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia w 
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, z rozpoznaną 
krótkowzrocznością oraz zwyrodnieniem siatkówki. Materiał do napisania pracy 
stanowiła dokumentacja medyczna pacjentki, wyniki przeprowadzonych badań w 
czasie trwania ciąży oraz literatura specjalistyczna z zakresu okulistyki, ginekologii i 
położnictwa. 
WYNIKI: Pacjentka P.P. lat 26, ciąża I powikłana krótkowzrocznością oraz 
zwyrodnieniem siatkówki w 40 tygodniu ciąży. Pacjentka została przyjęta w Oddział 
Patologii Ciąży w trybie planowym 16.09.2018 W wywiadzie pacjentka nie podaje 
chorób przebytych oraz współistniejących, nie przyjmuje na stałe żadnych leków, nie 
jest na nic uczulona, neguje występowanie chorób nowotworowych, chorób serca, 
nerek, wad wrodzonych w rodzinie.  Termin porodu według OM- 18.09.2018r W dniu 
14.06.2018 pacjentka zgłosiła się do specjalisty w zakresie okulistyki, w celu 
wykonania badania oczu, w którym dopatrzono się znamion krótkowzroczności 
postępującej oka lewego, z towarzyszącym astygmatyzmem prostym obu oczu. 
Wówczas stwierdzono, iż ze względu na zmiany zwyrodnieniowe obwodowej części 
siatkówki, wskazane jest rozwiązanie ciąży metodą cięcia cesarskiego, co też 
uczyniono.  
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WNIOSKI: Na podstawie przeprowadzonych badań u pacjentki odbywającej 
hospitalizację w Klinice Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w celu ukończenia ciąży 
pojedynczej powikłanej krótkowzrocznością z towarzyszącym zwyrodnieniem 
siatkówki u matki, sformułowano następujące wnioski: Rola położnej skupia się na 
sprawowaniu funkcji terapeutycznej, pielęgnacyjnej i profilaktycznej. Zadaniem 
położnej jest wyjaśnienie pacjentce podjętych działań terapeutycznych, 
pielęgnacyjnych i profilaktycznych, ze szczególną dbałością o uzyskanie zgody 
pacjentki na realizowane świadczenia medyczne. Szczególny nacisk w opiece 
położniczej powinien być kładziony na obserwację stanu psychicznego pacjentki oraz 
szybka reakcja w celu jego ewentualnej poprawy. Dzięki wykonanemu cięciu 
cesarskiemu uniknięto ryzyka ewentualnego odwarstwienia siatkówki oraz 
pogorszenia wady narządu wzroku.  
SŁOWA KLUCZOWE: ciąża, poród, wada wzroku 
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WYKAZ STRESZCZEŃ 

 

1. 10.00 - 10.10 
Ocena pH, pojemności buforowej oraz stężenia białka całkowitego w ślinie 
niestymulowanej i stymulowanej dzieci z przewlekłą chorobą nerek:  
Michał Dziekoński, Anna Zalewska, Katarzyna Taranta-Janusz, Anna 
Wasilewska, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Mateusz Maciejczyk  (SKN 
Biochemii Chorób Cywilizacyjnych, przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii                        
i Ergonomii,   Opiekun: Mateusz Maciejczyk)   

2. 10.10 - 10.20 
Postawa prawidłowa a wadliwa - wpływ postawy ciała na progresję wad                  
w obrębie klatki piersiowej: Klaudia Czorniej (SKN przy Klinice Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać 
Szansę”, Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 

3. 10.20 - 10.30 
Świadomość ekologiczna studentów wybranych podlaskich uczelni: Marta 
Moroz1, Mateusz Ciborowski1, Małgorzata Kurpiewska2, Magdalena 
Olszewska3, Anna M. Olszewska2  (1. SKN przy Zakładzie Statystyki                                   
i Informatyki Medycznej, Opiekunowie: dr hab. Robert Milewski, dr Anna 
Justyna Milewska, 2. Politechnika Białostocka, Opiekun: dr inż Anna M. 
Olszewska, 3. Uniwersytet w Białymstoku) 

4. 10.30 - 10.40 
Rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego - analiza choroby                  
i współczesnych metod leczenia: Klaudia Czorniej (SKN przy Klinice 
Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom 
Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 

5. 10.40 - 10.50 
Jak czas i temperatura zaparzania wpływają na potencjał antyoksydacyjny 
naparu z liści pokrzywy? Kacper Mil, Cezary Pawlukianiec, Małgorzata 
Gryciuk, Mateusz Maciejczyk (SKN Biochemii Chorób Cywilizacyjnych przy 
Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Opiekun: Mateusz Maciejczyk) 

6. 10.50- 11.00 
Skolioza - najnowsze doniesienia oraz współczesne metody leczenia 
nieoperacyjnego: Klaudia Czorniej (SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej 
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 

7. 11.00 - 11.10 
Analiza trendów zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy 
żołądka w latach 1999-2018 w Polsce: Angelika Grodzka, Anna Justyna 
Milewska (SKN przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, 
Opiekunowie: dr hab. Robert Milewski, dr Anna Justyna Milewska) 

8. 11.10 - 11.20 
Mózgowe porażenie dziecięce - współczesne doniesienia i zestawienie 
metod leczniczych: Klaudia Czorniej (SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej 
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
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9. 11.20 - 11.30 
TMD u kobiet w ciąży - przegląd literatury:  Magdalena Malinowska, Marta 
Mościcka, Katarzyna Pankowska  (SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej                      
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Ocena pH, pojemności buforowej oraz stężenia białka całkowitego w ślinie 
niestymulowanej i stymulowanej dzieci z przewlekłą chorobą nerek 
 
AUTORZY 
Michał Dziekoński, Anna Zalewska, Katarzyna Taranta-Janusz, Anna 
Wasilewska, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Mateusz Maciejczyk 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe  Biochemii Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny 
Epidemiologii i Ergonomii UMB 

 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr n. med. Mateusz Maciejczyk 
 
WSTĘP: Ślina jest przesączem osocza, przez co zaburzenia homeostazy 
ogólnoustrojowej wpływają na jej skład jakościowy i ilościowy. Niewiele jednak 
wiadomo na temat zmian składu śliny u dzieci z przewlekłą chorobą nerek (PChN) 
CEL  PRACY: Celem badania była ocena pH, pojemności buforowej oraz stężenia 
białka całkowitego w ślinie niestymulowanej i stymulowanej dzieci z PChN. 
MATERIAŁ I  METODY: Do badania zakwalifikowano 30 dzieci z PChN oraz 30 dzieci 
zdrowych dobranych wiekiem i płcią do grupy badanej. Od wszystkich pacjentów 
pobrano ślinę niestymulowaną i stymulowaną w której oznaczono pH, pojemność 
buforową i zawartość białka całkowitego. Z uwagi na brak rozkładu normalnego, we 
wnioskowaniu statystycznym zastosowano metody nieparametryczne. 
WYNIKI:  Nie wykazano istotnych różnic pH śliny pomiędzy grupą badaną a kontrolą. 
Jednakże, pojemność buforowa śliny niestymulowanej i stymulowanej była znacząco 
niższa u pacjentów z PChN. Stężenie białka całkowitego w ślinie stymulowanej były 
istotnie niższe u pacjentów z PChN, podczas gdy w ślinie niestymulowanej nie różniło 
się znacząco. Ponadto wykazano dodatnią korelację pomiędzy pojemnością buforową 
śliny niestymulowanej a poziomem GFR (r=0.732, p<0,001). 
WNIOSKI: Zaburzenia homeostazy ogólnoustrojowej w przebiegu PChN mogą 
wpływać na skład jakościowy śliny. Dzieci z PChN powinny być objęte dodatkową 
kontrolą lekarza stomatologa. 
SŁOWA  KLUCZOWE: ślina, białko całkowite, ph, dzieci, choroba nerek 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Postawa prawidłowa a wadliwa - wpływ postawy ciała na progresję wad w 
obrębie klatki piersiowej 
 
AUTORZY 
Klaudia Czorniej 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej 
Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 
WSTĘP:  Prawidłowa postawa stanowi charakterystyczny układ poszczególnych 
struktur ciała, zapewniający prawidłową pracę narządów wewnętrznych, poprawną 
równowagę ciała, sporą wydolność zarówno w statyce, jak i dynamice oraz nie 
wymaga znacznego wysiłku mięśni w celu jej utrzymania. 
CEL  PRACY:  Celem pracy było zestawienie postawy prawidłowej z postawą wadliwą, 
a także przedstawienie najpopularniejszych wad, mających miejsce w obrębie klatki 
piersiowej. 
MATERIAŁ I  METODY: W pracy porównano postawę prawidłową do wadliwej oraz 
przedstawiono metody oceny postawy ciała, a także omówiono patologiczne wady 
klatki piersiowej - klatkę piersiową kurzą i klatkę piersiową lejkowatą. 
WYNIKI:  Według najnowszych doniesień, można uznać technikę Nussa poszerzoną 
o określone procedury, jako metodę z wyboru podczas korekcji wad skomplikowanych, 
z brakiem symetrii. Osoby powyżej 15 lat z współwystępującą skomplikowaną lub 
asymetryczną wadą tworzą znaczną grupę pacjentów poddanych leczeniu. 
WNIOSKI:  Faktyczny wzrost częstości pojawiania się cech postawy wadliwej oznacza 
bezwzględną potrzebę zapoczątkowania obowiązkowej profilaktyki oraz leczenia dla 
dzieci w okresie przedszkolnym.  W wypadku trwałych deformacji całkowite usunięcie 
zniekształcenia nie jest możliwe, co więcej konieczne jest zastosowanie 
wieloaspektowej rehabilitacji, włączając w to leczenie chirurgiczne. 
SŁOWA KLUCZOWE: postawa prawidłowa i wadliwa, metody oceny postawy ciała, 
klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa lejkowata 
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STRESZCZENIA   GRUPA  II    10.00 - 11.45 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Świadomość ekologiczna studentów wybranych podlaskich uczelni 
 
AUTORZY 
Marta Moroz1, Mateusz Ciborowski1, Małgorzata Kurpiewska2, Magdalena 
Olszewska3, Anna M. Olszewska2   
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1. SKN przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej 
2. Politechnika Białostocka 
3. Uniwersytet w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1  dr hab. Robert Milewski, dr Anna Justyna Milewska 
2. dr inż Anna M. Olszewska 
 
WSTĘP: Wraz z postępującym zanieczyszczeniem środowiska, coraz większego 
znaczenia nabiera nieustanna troska o jego stan. Niemniej, aby dostrzec potrzebę 
wprowadzenia zmian w podanym obszarze konieczne jest odpowiednie 
ukształtowanie świadomości ekologicznej. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do 
osób młodych, które kończą swoją edukację i będą w najbliższej przyszłości 
kształtowały postawy społeczne. W związku z tym niniejsze opracowanie dotyczy 
właśnie problematyki świadomości ekologicznej studentów wybranych białostockich 
uczelni wyższych.  
CEL  PRACY:  Celem badań było ukazanie postawy proekologicznej oraz poziomu 
wiedzy i wrażliwości ekologicznej studentów, jak też wskazanie różnic w postrzeganiu 
tych aspektów przez przedstawicieli różnych uczelni. 
MATERIAŁ I  METODY:  Aby zgłębić zagadnienie świadomości ekologicznej, 
dokonano przeglądu literatury przedmiotu oraz przeprowadzono na grupie studentów 
z trzech białostockich uczelni (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w 
Białymstoku i Politechnika Białostocka) badania ankietowe. Zgromadzone dane 
zostały poddane analizie przy pomocy testów statystycznych takich jak: test 
niezależności chi-kwadrat oraz test Kruskala-Wallisa. 
WYNIKI:  Uzyskane wyniki wskazują, że świadomość ekologiczna studentów jest dość 
wysoka, mimo że nie posiadają oni obszernej wiedzy na temat ochrony środowiska. 
Ukazano także obszary, w których występują rozbieżności w postrzeganiu aspektów 
ekologicznych wśród studentów badanych uczelni. 
WNIOSKI:  Analiza wyników przeprowadzonego badania wskazuje, że studenci 
analizowanych podlaskich uczelni nie posiadają rozbudowanej wiedzy ekologicznej, 
ale mimo to podejmują wiele działań wspierających ochronę środowiska. Generalnie 
ich podejście do kwestii ekologicznych jest zbliżone, niezależnie od typu szkoły 
wyższej w jakiej studiują, chociaż występuje kilka różnic w postrzeganie wybranych 
aspektów związanych z troską o środowisko naturalne.  
SŁOWA KLUCZOWE: studenci, wiedza, ekologia 
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STRESZCZENIA   GRUPA  II    10.00 - 11.45 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA  
Rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego - analiza choroby                               
i współczesnych metod leczenia 
 
AUTORZY 
Klaudia Czorniej 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej 
Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku, Białystok 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 
WSTĘP:  Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego (RDSB) jest jedną z najczęściej 
występujących wad u noworodków i niemowląt.  RDSB powstaje w wyniku 
nieprawidłowości rozwoju stawu, gdyż za pośrednictwem deformacji kształtu kostnej 
panewki i dalszych zniekształceń bliższego końca kości udowej dochodzi do 
niepoprawnego rozkładu sił w zakresie stawu i jego wtórnych zwyrodnień. 
CEL  PRACY: Celem pracy było przybliżenie problemu rozwojowej dysplazji stawów 
biodrowych oraz obecnych metod leczenia dzieci z tym schorzeniem.  
MATERIAŁ I  METODY: W pracy omówiono szereg metod stosowanych w leczeniu 
pacjentów z RDSB i RZSB, m.in.: ortezy odwodzące, wyciągi „over head”, otwarta 
repozycja prosta czy osteotomie. 
WYNIKI:  Leczenie to złożony proces, który wymaga indywidualnego podejścia do 
każdego przypadku.  Niewykluczone, że niepoprawne stosowanie ortez odwodzących 
(szelki Pavlika, szyna Tubingen) powoduje zaburzenia odżywcze głowy kości udowej.  
Według najnowszych doniesień ani leczenie hormonalne w ciąży wielopłodowej, ani 
sama ciąża wielopłodowa nie zwiększają szans na obecność stawów biodrowych typu 
IIa. 
WNIOSKI:  Badanie kliniczne i prawidłowa pielęgnacja dziecka stanowią ważne punkty 
leczenia profilaktycznego.  Jałowa martwica bliższego końca kości udowej jest jednym 
z powikłań leczenia zachowawczego lub operacyjnego RZSB. 
Słowa kluczowe: rozwojowa dysplazja stawów biodrowych, zwichnięcie, metody 
leczenia, powikłania RDSB i RZSB 
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STRESZCZENIA   GRUPA  II    10.00 - 11.45 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Jak czas i temperatura zaparzania wpływają na potencjał antyoksydacyjny 
naparu z liści pokrzywy? 
 
AUTORZY 
Kacper Mil, Cezary Pawlukianiec, Małgorzata Gryciuk, Mateusz Maciejczyk 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Biochemii Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, 
Epidemiologii i Ergonomii UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr n. med. Mateusz Maciejczyk 
 
WSTĘP:  Napary ziołowe są coraz chętniej stosowanymi środkami w celach 
profilaktycznych i leczniczych przy łagodnych dolegliwościach ze strony różnych 
układów. Ich działanie prozdrowotne jest uwarunkowane zawartością związków 
bioaktywnych, takich jak flawonoidy, alkaloidy, czy polifenole, które znane są ze 
swoich właściwości antyoksydacyjnych. Jednakże, wpływ czasu i temperatury 
zaparzania naparu na jego potencjał antyoksydacyjny nie jest jednoznacznie 
określony. 
CEL  PRACY:  Ocena wpływu czasu parzenia oraz temperatury na właściwości 
antyoksydacyjne naparu z liści pokrzywy. 
MATERIAŁ I  METODY:  1g suszonego liścia pokrzywy zalano 100 ml wody 
destylowanej o temperaturze 70oC lub 100oC i pozostawiono do zaparzenia przez 5, 
10 lub 20 min. Każdy wariant wykonano w trzech powtórzeniach. W próbkach 
oznaczono całkowity potencjał antyoksydacyjny (TAC), całkowitą zawartość fenoli 
(TPC), zdolność wymiatania rodnika DPPH i zdolność redukcji jonów żelaza (FRAP) 
za pomocą testów kolorymetrycznych. 
WYNIKI:  Wydłużenie czasu parzenia i zastosowanie wody o wyższej temperaturze 
spowodowało istotne zwiększenie wartości TAC i TPC naparu. Najwyższym FRAP 
charakteryzowały się napary przygotowane w temperaturze 100oC w czasie 10 min. 
Podobnie, wyższe wartości DPPH osiągały napary o dłuższym czasie parzenia i 
wyższej temperaturze.  
WNIOSKI:  Dłuższy czas parzenia i użycie wody o wyższej temperaturze poprawia 
potencjał antyoksydacyjny naparu z liści pokrzywy, co może przekładać się na 
polepszenie jego właściwości prozdrowotnych. 
SŁOWA  KLUCZOWE: pokrzywa, napar, potencjał antykosydacyjny 
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STRESZCZENIA   GRUPA  II    10.00 - 11.45 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA  
Skolioza - najnowsze doniesienia oraz współczesne metody leczenia 
nieoperacyjnego 
 
AUTORZY  
Klaudia Czorniej 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej 
Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku, Białystok 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 
WSTĘP: Skolioza, powszechnie nazywana także bocznym skrzywieniem kręgosłupa, 
jest tak naprawdę wadą trójpłaszczyznową. Dochodzi do niej często w wyniku 
długotrwałego utrzymywania nieprawidłowej postawy przez dziecko. 
CEL  PRACY:  Celem pracy było przedstawienie jednostki chorobowej, jaką jest 
skolioza oraz współczesnych metod rehabilitacji dzieci i młodzieży z tym schorzeniem. 
MATERIAŁ I  METODY:  W pracy omówiono liczne metody leczenia pacjentów ze 
skoliozą, m.in.: gorsetowanie, metodę FITS, FED, NTM, Schroth, Dobosiewicz oraz 
metody fizykoterapeutyczne. 
WYNIKI:  Przy wykorzystaniu metody FITS zaobserwowano znaczne zmniejszenie 
wielkości rotacji tułowia u chorych ze skoliozą idiopatyczną w przeciągu dwóch 
tygodni.  Terapia tą metodą w czasie 3 miesięcy doprowadza także do regresji kąta 
rotacji tułowia u małego pacjenta ze skoliozą i zespołem Ehlersa-Danlosa.  Jak na 
razie istnieje zbyt mało prac określających skuteczność terapii manualnej w procesie 
leczenia pacjentów ze skoliozami idiopatycznymi. Dlatego nie da się w sposób jasny 
określić efektów tej formy terapii u chorych.  Metoda elektostymulacji w skoliozach 
osiąga wyjątkowo dobre wyniki przy niewielkich skrzywianiach. 
WNIOSKI:  Przeważająca część bocznych skrzywień kręgosłupa jest niezmienna, 
choć istnieją również przypadki szybkiego zaostrzenia schorzenia, szczególnie 
podczas pokwitania.  Leczenie zachowawcze skolioz opiera się głównie na 
gorsetowaniu oraz wykorzystaniu możliwości kinezyterapeutycznych i fizykotera-
peutycznych. 
SŁOWA KLUCZOWE: skolioza, boczne skrzywienie kręgosłupa, metody leczenia 
nieoperacyjnego 
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STRESZCZENIA   GRUPA  II    10.00 - 11.45 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Analiza trendów zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy żołądka 
w latach 1999-2018 w Polsce 
 
AUTORZY 
Angelika Grodzka, dr Anna Justyna Milewska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr hab Robert Milewski 
dr Anna Justyna Milewska 
 
WSTĘP:  Nowotwory złośliwe żołądka znajdują się na czwartym miejscu pod 
względem przyczyny zgonów w Polsce. Obserwuje się długoletnia tendencję 
spadkową liczby zachorowań.  
CEL  PRACY:  Ocena współczynników zachorowalności i zgonów mężczyzn oraz 
kobiet z powodu raka żołądka oraz analiza wieku. 
MATERIAŁ I  METODY:  Wykorzystano dane z Krajowego Rejestru Nowotworów. 
Zbudowano modele Poissona i  regresji prostej. Analizę wykonano: STATA/IC. 
WYNIKI:  Współczynniki zachorowalności i zgonów mężczyzn są ok. 2 razy większe 
niż współczynniki zachorowalności kobiet. Współczynniki intensywności wynosiły: 
zachorowania mężczyzn IRR=0,996, zgony mężczyzn IRR=0,991, zachorowania 
kobiet IRR=0,997, zgony kobiet IRR=0,989.  Obserwuje się zwiększenie wieku zgonów 
mężczyzn (wzrost o 0,049 na rok) i kobiet (wzrost o 0,055 na rok) oraz dla kobiet 
występuje obniżenie wieku zachorowania na raka żołądka (spadek o 0,120 na rok). 
WNIOSKI: Obserwuje się spadkowy trend częstości zachorowań i zgonów z powodu 
złośliwego nowotworu żołądka (u obu płci). U kobiet obserwuje się obniżenie wieku 
rozpoznania raka żołądka, co może być spowodowane lepszą dostępnością do 
specjalistów i leczenia.  Przeciętny wiek zgonu mężczyzn i kobiet z powodu raka 
żołądka zwiększa się, co sugeruje zwiększanie się czasów przeżycia od momentu 
rozpoznania.   Zachorowania i zgony z powodu raka żołądka występują częściej u 
mężczyzn niż u kobiet, co prawdopodobnie spowodowane jest zdrowszym stylem 
życia kobiet. 
SŁOWA KLUCZOWE:   nowotwór żołądka, epidemiologia 
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STRESZCZENIA   GRUPA  II    10.00 - 11.45 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Mózgowe porażenie dziecięce - współczesne doniesienia i zestawienie metod 
leczniczych 
 
AUTORZY 
Klaudia Czorniej 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej 
Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytet Medyczny                                       
w Białymstoku, Białystok 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 
WSTĘP: Mózgowe porażenie dziecięce (MPD, MPDZ, cerebral palsy) jest to grupa 
nieprogresywnych nieprawidłowości ruchu i postawy, które spowodowane są 
niepoprawnością rozwijającego się centralnego układu nerwowego (OUN). 
CEL  PRACY: Celem pracy było omówienie mózgowego porażenia dziecięcego oraz 
współczesnych metod leczenia dzieci z tym schorzeniem. 
MATERIAŁ I  METODY: W pracy szczegółowo omówiono liczne metody stosowane 
w leczeniu pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, uwzględniając: metodę 
NDT-Bobath, Vojty, Integracji Sensorycznej, Weroniki Sherborne, a nawet hipoterapię. 
WYNIKI: Niepodważalne rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego można 
stwierdzić nie wcześniej niż w ostatnim kwartale 1 roku życia lub nawet później, 
podczas kiedy objawy kliniczne są już trwałe i bezdyskusyjne jest już kalectwo. 
WNIOSKI:  W dużej części przypadków nie da się wskazać przyczyny mózgowego 
porażenia dziecięcego.   Przygotowanie prawidłowego i zadowalającego sposobu 
całościowego programu rehablilitacji stanowi duży problem dla szeregu osób 
opiekujących się małym pacjentem. Uświadomienie sobie potrzeb chorego z 
mózgowym porażeniem dziecięcym jest istotą poprawnej opieki, procesu leczenia 
oraz rehabilitacji. 
SŁOWA KLUCZOWE: mózgowe porażenie dziecięce, MPD, MPDZ, zaburzenia 
ośrodkowego układu nerwowego, leczenie 
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STRESZCZENIA   GRUPA  II    10.00 - 11.45 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
TMD u kobiet w ciąży - przegląd literatury 
 
AUTORZY 
Magdalena Malinowska, Marta Mościcka, Katarzyna Pankowska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej 
Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" 

 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr Janusz Wojtkowski 
 
WPROWADZENIE: Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (ang. TMD - 

temporomandibular disorders) dotykają coraz większą grupę społeczeństwa. 

Objawiają się między innymi trzaskami w stawie, ograniczoną ruchomością żuchwy 

oraz bólem podczas ruchu. Dotyczą znacznie częściej kobiet niż mężczyzn. Istnieją 

teorie wyjaśniające powstawanie TMD w większym stopniu u kobiet. Ciąża jest 

okresem, w którym zachodzi wiele zmian w organizmie. Głównie są to zmiany 

hormonalne. 

CEL: Celem pracy jest ukazanie objawów i przyczyn występowania TMD u kobiet w 

ciąży oraz określenie czy ciąża nasila, czy łagodzi objawy TMD. 

WNIOSKI: Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy ciąża nasila czy łagodzi objawy 

dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych ze względu na rozbieżność poglądów 

naukowców. Należy przeprowadzić więcej badań w tym kierunku. 

SŁOWA KLUCZOWE: TMD, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych, ciąża 
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STRESZCZENIA  GRUPA  I  12.15 - 14.20 

WYKAZ STRESZCZEŃ 

 

1. 12.15 - 12.25 
Opieka nad kobietą w ciąży powikłanej konfliktem płytkowym: Justyna 
Cholewska, Anna Sienkiewicz, Dorota I. Piechocka, Bożena Dobrzycka  (SKN  
przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego, Opiekunowie mgr Anna 
Sienkiewicz, dr Dorota I. Piechocka) 

2. 12.25 - 12.35 
Różne oblicza kobiety w wybranych dziedzinach funkcjonowania 
społecznego: Wiktoria Ciok, Natalia Gago, Jarosław Gołaszewski, Dominik 
Panasiewicz, Teresa Zajkowska, Justyna Żygałło (SKN Republika Wolnej Myśli 
im. Giordano Bruno, przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, Opiekun: 
Dr n. o zdr. Andrzej Guzowski) 

3. 12.35 - 12.45 
Badania obrazowe stosowane w diagnostyce mózgu: Aleksandra Stolarska 
(SKN „Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Opiekun: mgr Elwira 
Gawarecka) 

4. 12.45 – 12.55 
Wybrane nowoczesne metody w terapii  ran odleżynowych: Natalia Dembko, 
Aleksandra Chomaniuk, Regina Sierżantowicz, Mariusz Gryko (SKN przy 
Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Opiekun: dr n. o zdr. Regina 
Sierżantowicz) 

5. 12.55 – 13.05 
Ocena ilościowa i jakościowa jadłospisów dekadowych osób osadzonych 
w zakładzie karnym w Białej Podlaskiej: Olga Pugacewicz, Małgorzata 
Elżbieta Zujko (SKN  przy Zakładzie Biotechnologii Żywności, Opiekun: dr hab. 
n. o zdr. Małgorzata Elżbieta Zujko) 

6. 13.05 - 13.15 
Ankyloglosja – konsekwencje, leczenie chirurgiczne, postępowanie 
terapeutyczne: Helena Wysocka, Anna Beata Rosa (SKN Fonoaudiologii 
Klinicznej i Logopedii UMB przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii 
UMB, Opiekun: mgr Anna Kraszewska) 

7. 13.15 - 13.25 
Stosowanie urządzeń wytwarzających biały szum u noworodków                                     
i niemowląt: Patrycja Michalina Nowak, Emilia Anna Miastkowska (SKN 
Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB przy Zakładzie Fonoaudiologii 
Klinicznej i Logopedii UMB, Opiekun: mgr Anna Kraszewska) 

8. 13.25 - 13.35 
Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu: 
Monika Wojtkowska, Magdalena Kośnik (SKN Fonoaudiologii Klinicznej                                
i Logopedii UMB przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB, 
Opiekun: mgr Anna Kraszewska) 

9. 13.35 - 13.45 
Diagnostyka obrazowa  u kobiet w ciąży: Klaudia Czyżak, Magda Łopuska, 
Aleksandra Sobocińska (SKN ,,Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, 
Opiekun: mgr Elwira Gawarecka) 
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STRESZCZENIA  GRUPA  I  12.15 - 14.20 

 
10. 13.45 - 13.55 

Rola położnej w opiece nad pacjentką ciężarną  po resekcji tarczycy:  
Urszula Sawicka (SKN przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki 
Położniczo-Ginekologicznej, Opiekun: Dr n. o med. Bożena Kulesza-Brończyk) 

11. 13.55-14.05 
Historia pierwszego szczepienia: Patrycja Guzewicz1, Matylda Sierakowska2 

(1. SKN przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-
Ginekologicznej UMB, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Opiekun: 
Dr n. o med. Anna Sienkiewicz 2. Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB) 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Opieka nad kobietą w ciąży powikłanej konfliktem płytkowym 
 
AUTORZY 
Justyna Cholewska, Anna Sienkiewicz, Dorota I Piechocka, Bożena Dobrzycka 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe  przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego 
UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Anna Sienkiewicz, dr Dorota I Piechocka 
 
 
WSTĘP: Większość społeczeństwa jest świadoma istnienia zjawiska konfliktu 
serologicznego, jednak wiedza ta ogranicza się tylko do układu antygenu RhD. Mówi 
się, że gdy ciężarna ma „ujemną” grupę krwi, czyli nie posiada antygenów „D” na 
erytrocytach, istnieje duży ryzyko powikłań ciąży. Kobiety, które wiedzą, że są 
„dodatnie”, nie zagłębiają się w tematykę konfliktu serologicznego w pełni, co może 
uśpić ich czujność. Prawdą jest, że tylko  10% kobiet rasy kaukaskiej narażona jest 
na ryzyko niezgodności antygenowej z płodem, jednak warto zabiegać o dodatkowe 
badania w zakresie odpowiedzi obronnej organizmu, aby w razie zaistnienia konfliktu 
przeprowadzić odpowiednie leczenie. Patomechanizm powstawania konfliktu 
płytkowego jest podobny do konfliktu dotyczącego antygenu RhD. Płytki krwi płodowe 
podobnie jak krwinki czerwone płodu przechodzą przez barierę łożyskową do 
krwioobiegu matki. Tam zostają rozpoznane jako obce, z powodu antygenów na 
powierzchni płytek, których matka nie posiada. W ten sposób układ immunologiczny 
kobiety zaczyna produkować przeciwciała przeciw elementom morfotycznym krwi 
własnego dziecka 
CEL  PRACY: Założeniem pracy jest przedstawienie przypadku kobiety ciężarnej, u 
której w trakcie trwania ciąży wystąpił konflikt płytkowy, który wikłał dalszy, 
prawidłowy rozwój płodu. Cele pracy stanowiły: analiza współczesnego 
piśmiennictwa na temat konfliktu płytkowego oraz dostępnych metod leczenia 
wybranej jednostki chorobowej, rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych w trakcie 
trwania ciąży powikłanej konfliktem płytkowym oraz ustalenie indywidualnego planu 
opieki pielęgnacyjnej nad wybraną pacjentką. 
MATERIAŁ I  METODY: Badaniem objęto pacjentkę w wieku 30 lat przebywającą w 
Klinice Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku z rozpoznaniem ciąży trzeciej powikłanej konfliktem 
płytkowym. Materiałami wykorzystanymi w pracy były dokumentacja medyczna 
pacjentki i wyniki przeprowadzonych badań w trakcie trwania ciąży. Na potrzeby 
pracy posłużono się metodą indywidualnego przypadku z wykorzystaniem procesu 
pielęgnowania. Badaniem objęto pacjentkę w wieku 30 lat przebywającą w Klinice 
Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym w Białymstoku z rozpoznaniem ciąży trzeciej powikłanej konfliktem 
płytkowym. Materiałami wykorzystanymi w pracy były dokumentacja medyczna 
pacjentki i wyniki przeprowadzonych badań w trakcie trwania ciąży.  
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WYNIKI: Ze względu na wystąpienie konfliktu płytkowego w dwóch poprzednich 
ciążach pacjentkę skierowano na diagnostykę wybranej jednostki chorobowej w 
obecnej ciąży, wyniki pozytywne. Z tego powodu skierowano ją na leczenie 
przeciwciał przeciwpłytkowych GPIIb/IIIa o swoistości anty-HPA-1a glikoproteinami 
w dawce 140 moligramów w trakcie cotygodniowej hospitalizacji. 
WNIOSKI: Rola położnej polega przede wszystkim na sprawowaniu funkcji 
terapeutycznej, opiekuńczej i profilaktycznej. Położna sprawująca opiekę nad 
ciężarną w przypadku wystąpienia patologii wikłającej prawidłowy przebieg ciąży 
powinna posiadać szeroką wiedzę na temat jednostki chorobowej, sposobów jej 
leczenia oraz wszelkich konsekwencji, jakie niosą za sobą wykonane procedury 
medyczne. Zadaniem położnej sprawującej opiekę nad ciężarną jest możliwie jak 
najdokładniejsze przedstawienie zaistniałej sytuacji oraz wyjaśnienie dalszego 
postępowania. Ciężarna podczas hospitalizacji powinna otrzymać wsparcie 
psychiczne ze strony personelu medycznego. Podczas hospitalizacji pacjentka 
zmagała się z  problemami pielęgnacyjnymi, których realizacja została zawarta w 
planie opieki i procesie pielęgnacji podczas pobytu w oddziale szpitalnym.  Choroby 
hematologiczne w ciąży stwarzają realne zagrożenie dla dobrostanu płodu; ich 
diagnostyka i odpowiednio dobrane leczenie obniżają ryzyko wystąpienia komplikacji 
oraz umożliwiają doprowadzenie ciąży do końca z powodzeniem. 
SŁOWA  KLUCZOWE: ciąża, konflikt płytkowy, rola położnej 
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WYSTĄPIENIA 
Różne oblicza kobiety w wybranych dziedzinach funkcjonowania społecznego 
 
AUTORZY 
Ciok Wiktoria, Gago Natalia, Gołaszewski Jarosław, Panasiewicz Dominik, 
Zajkowska Teresa, Żygałło Justyna  
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
SKN Republika Wolnej Myśli im. Giordano Bruno, przy Zakładzie Zintegrowanej 
Opieki Medycznej UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr n o zdr. Andrzej Guzowski 
 
WSTĘP:  W niniejszej pracy poruszono problematykę praw kobiet określanych przez 
normy społeczne, prawne, religijne, historii ich uzyskiwania oraz przywołali zasłużone 
postaci kobiet w walce o ich prawa. 
CEL PRACY:  Celem pracy jest ukazanie praw kobiet w wybranych dziedzinach 
funkcjonowania społecznego: religijnej, położniczej, muzycznej, ekonomicznej, 
naukowej oraz seksualnej, oraz przywołanie walczących o nie osób. 
MATERIAŁ I METODY:  Temat został rozpatrzony w kontekście następujących 
zagadnień: 

• Seksualność i płciowość kobiet w normach religijnych 
• Prawa kobiet w położnictwie 
• Prawa oraz postrzeganie kobiet w historii muzyki klasycznej 
• Postrzeganie kobiet w historii nauki 
• Sytuacja kobiet w gospodarce, łatwość prowadzenia działalności, różnice i ich 

przyczyny w płacach oraz emeryturach 
• Kobiety transseksualne w społeczeństwie polskim 

Praca została wykonana w oparciu o krytyczną analizę tekstów naukowych   i 
popularnonaukowych. 
WNIOSKI:  Przez lata dokonywał się postęp w zapewnieniu kobietom podstawowych 
praw, równych mężczyznom, zmieniało się postrzeganie kobiet w społeczeństwie- 
nie są już tylko żonami i matkami, mogą pracować artystycznie jako kompozytorki i 
instrumentalistki czy zdobywać edukację i sprawiedliwie domagać się 
przysługującym im nagród w dziedzinach naukowych. W szpitalach dzięki 
działalności fundacji coraz rzadziej obserwuje się “betonowe położnictwo”. Również 
ekonomicznie są na lepszej pozycji niż w przeszłości, szczególnie porównując 
sytuację Polek do mieszkanek innych państw. Mimo wszystko społeczeństwu 
pozostał jeszcze ogrom pracy do wykonania, aby zmienić nastawienie do całkiem 
nowych twarzy kobiet, na przykład do kobiet-transseksualistów. 
SŁOWA  KLUCZOWE: kobiety, prawa, funkcjonowanie społeczne 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Badania obrazowe stosowane w diagnostyce mózgu 
 
AUTORZY 
Aleksandra Stolarska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe ,,Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Elwira Gawarecka 
 

Mózg jest w głównej mierze odpowiedzialny za wszystkie funkcje życiowe 
człowieka. Rozbudowany układ nerwowy ma również zdolność do wyższych 
czynności. Jako takowe określane jest uczenie się, pamięć, mowa i czynności 
psychiczne. Dzięki czemu wyróżniamy molekularne podłoże pamięci, rodzaj 
pamięci i przenoszenie jej w okolice kory mózgu. Istotne są również odruchy 
warunkowe i czynności kory nowej mózgu. Struktura ta najbardziej rozwinięta jest 
u człowieka co wiąże się z tym,że odpowiada ona za mowę i inne czynności 
intelektualne.Istnieje wiele metod badań mózgu. Głównie dzieli się je na badania 
strukturalne i funkcjonalne ośrodkowego układu nerwowego. Metody strukturalne 
pokazują budowę anatomiczną mózgu natomiast metody funkcjonalne dają 
informację o metabolizmie mózgu. Do metod strukturalnych zaliczamy angiografię, 
tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Metody funkcjonalne obejmują 
funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), tomografię emisyjną pojedynczego 
fotonu (SPECT), pozytonową emisję pojedynczego fotonu (PET), metodę 
elektroencefalografii EEG i metody potencjałów wywołanych. Metody funkcjonalne 
takie jak fMRI, PET, SPECT zaliczane są do badań obrazowych. Dzięki, którym 
można zobrazować szereg patologii w tkance mózgowej.W pracy omówiono 
najczęściej występujące patologie i ich diagnostykę za pośrednictwem badań 
obrazowych opierając się o zasady działania badań. 
SŁOWA KLUCZOWE: diagnostyka obrazowa, fMRI, PET, SPECT, metody 
funkcjonalne, mózg 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Wybrane nowoczesne metody w terapii  ran odleżynowych 
 
AUTORZY 
Natalia Dembko, Aleksandra Chomaniuk, Regina Sierżantowicz, Mariusz Gryko 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO  
Dr n. med. Regina Sierżantowicz 
 
WSTĘP: Nowoczesne metody zaopatrywania uszkodzeń skóry wymagają edukacji 
personelu w zakresie ich stosowania, szczególnej troski i opieki nad chorym. Podczas 
gdy we wczesnych stadiach wystarczające jest raczej leczenie zachowawcze, 
interwencja chirurgiczna może stać się ważna i niezbędna dla wystarczającego 
leczenia w zaawansowanych stadiach. Dziś kiedy mamy tak wielu pacjentów 
leczonych z powodu odleżyn wielodyscyplinarne zespoły zajmujące się leczeniem ran 
mogą znacznie poprawić gojenie się ran na oddziale doraźnym i mogą znacznie 
skrócić czas hospitalizacji. Wykorzystanie nowoczesnych opatrunków oraz 
alternatywnych metod leczenia może zwiększyć skuteczność i podwyższyć standardy 
terapii. 
CEL  PRACY: Przegląd piśmiennictwa z wybranych nowoczesnych metod w terapii  
ran odleżynowych 
MATERIAŁ I  METODY: Przegląd piśmiennictwa dotyczył elektrostymulacji 
wysokonapięciowej,  oczyszczania ultrasonicznego / ultradźwiękowego (UAW), metody 
biochirurgicznej (MDT) 

WYNIKI: Elektrostymulacja wysokonapięciowa (ang. high voltage stimulation – HVS ) to 
nowoczesna metoda leczenia ran przewlekłych,  najczęściej jest stosowana w leczeniu 
owrzodzeń oraz odleżyn. Może być wykorzystywana na każdym etapie gojenia się ran w celu 
pobudzenia autolizy i rozpoczęcia wczesnej fazy zapalnej, działania przeciwbakteryjnego, 
pobudzenia ziarninowania i naskórkowania. ES również pobudza syntezę kolagenu oraz 

zwiększa przepływ krwi. Oczyszczanie ultrasoniczne wykorzystuje urządzenia 
ultradźwiękowe tzw. sonotrodę. Fale ultradźwiękowe dostarczone z urządzenia 
bezpośrednio na łożysko rany zakłócają biofilm, wywołują łagodne krwawienie 
stymulujące czynniki wzrostu, poprawiają ziarninowanie i miejscową perfuzję. UAW 
umożliwia  regularne i całkowite usunięcie biofilmu z  ran przewlekłych 
Metoda biochirurgiczna wykorzystuje żywe osobniki larw określonych gatunków 
(hodowlanych i uprzednio dezynfekowanych). Zalecana jest w sytuacjach braku 
możliwości zaopatrzenia i oczyszczenia chirurgicznego rany z cechami tkanki 
martwiczej. Procedura ta jest obecnie polecana ze względu na swoją efektywność i 
bezpieczeństwo w zakresie usuwania tkanki nekrotycznej, zwłaszcza w przypadku 
potwierdzonej, penetrującej martwicy, niepoddawającej się mechanicznej ewakuacji 
przy pomocy tradycyjnych technik. Współczesna medycyna daje nam szeroki wybór, 
mniej bolesnych, mniej inwazyjnych metod, które równocześnie niosą ze sobą mniej 
objawów niepożądanych podczas leczenia trudno gojących się ran przewlekłych. 
Ważne jest, aby jak najszybciej i najbezpieczniej opracować ranę, co zapewniają takie 
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nowoczesne metody jak elektrostymulacja, terapia ultradźwiękowa czy biochirurgia z 
użyciem larw. 
WNIOSKI:  Współczesna medycyna daje nam szeroki wybór, mniej bolesnych, mniej 
inwazyjnych metod, które równocześnie niosą ze sobą mniej objawów niepożądanych 
podczas leczenia trudno gojących się ran przewlekłych. Ważne jest, aby jak 
najszybciej i najbezpieczniej opracować ranę, co zapewniają takie nowoczesne 
metody jak elektrostymulacja, terapia ultradźwiękowa czy biochirurgia z użyciem larw. 
SŁOWA KLUCZOWE: rana, elektrostymulacja wysokonapięciowa,  oczyszczanie 
ultrasoniczne/ultradźwiękowe, metoda biochirurgiczna 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Ocena ilościowa i jakościowa jadłospisów dekadowych osób osadzonych w 
Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej 

 
AUTORZY 
Olga Pugacewicz, Małgorzata Elżbieta Zujko 

 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biotechnologii Żywności UMB 

 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr hab. Małgorzata Elżbieta Zujko  
 
WSTĘP: Prawidłowe żywienie w placówkach żywienia zbiorowego typu 
zamkniętego powinno być planowane zgodnie z normami żywienia i stanem 
zdrowia konsumentów. Kwestię wyżywienia osadzonych w Zakładach Karnych i 
Aresztach Śledczych dodatkowo reguluje Rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości oraz Zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. 
CEL PRACY: Celem badania była ocena zgodności jadłospisów dekadowych w 
Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej z normami i zasadami prawidłowego żywienia. 
MATERIAŁ I METODY: Grupę badaną stanowiło 73 mężczyzn osadzonych w 
Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. Jadłospisy dekadowe zostały udostępnione 
przez dział żywienia zakładu. Dane ogólne o badanych pozyskano metodą sondażu 
diagnostycznego przy pomocy kwestionariusza ankiety. Ocenę wartości odżywczej 
jadłospisów przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Tiqdiet i 
porównano do odpowiednich norm. Wyliczono wskaźnik zdrowej diety HDI (Healthy 
Diet Indicator). Obliczenia statystyczne wykonano przy pomocy programu Statistica 
10 przy zastosowaniu testów Chi- kwadrat, U Manna-Whitneya oraz korelacji 
Spearmana. Jako wynik istotny statystycznie przyjęto poziom istotności p<0,05. 
WYNIKI: Średni wiek badanej grupy wynosił 41±11,6 lat, a wskaźnik BMI 26±4,3 
kg/m2. Około 50% osadzonych wskazało na występowanie u nich problemów 
zdrowotnych. Jednocześnie 68% osób paliło papierosy, 53% charakteryzowało się 
niską aktywnością fizyczną, a 81% podjadało miedzy posiłkami, głównie słodycze. W 
ocenie osadzonych jadłospisy w Zakładzie Karnym powinny ulec modyfikacji w 
zakresie większych porcji i lepszego urozmaicenia diety. Większa część badanych 
(85%) otrzymywała dietę podstawową, pozostałe osoby dietę łatwostrawną (10%), 
cukrzycową (4%) lub wegetariańską (1%). Ocena wartości odżywczej jadłospisów 
wykazała, że zawartość energii i makroskładników w diecie była zgodna z normami 
żywienia i Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Natomiast w 
przypadku witamin i składników mineralnych diety nie były prawidłowo zbilansowane. 
Ilość sodu w dietach 2-3-krotnie przekraczała zalecane normy, natomiast zawartość 
wapnia i witaminy D była niedoborowa. Dzienna podaż warzyw wynosiła średnio 600-
700 g, a owoce występowały jedynie w diecie wegetariańskiej (około 200 g). Wskaźnik 
HDI wynosił 5, co świadczy o średniej jakości odżywczej diety 
 WNIOSKI: Jadłospisy dekadowe osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Białej 
Podlaskiej były zgodne z normami żywienia i Zarządzeniem Dyrektora Generalnego 
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Służby Więziennej pod względem zawartości energii i makroskładników oraz podaży 
warzyw, natomiast nieprawidłowo zbilansowane pod względem zawartości witamin i 
składników mineralnych oraz podaży owoców. Jadłospisy charakteryzowały się 
średnią jakością odżywczą i małym urozmaiceniem. 
SŁOWA KLUCZOWE: zakład karny, żywienie zbiorowe, normy żywienia 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Ankyloglosja – konsekwencje, leczenie chirurgiczne, postępowanie 
terapeutyczne  
 
AUTORZY 
Helena Wysocka, Anna Beata Rosa 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB 
przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
mgr Anna Kraszewska  
 
WSTĘP:  Ankyloglosja jest najczęstszą wadą budowy języka, występuje u 1 na 1000 
osób, z przewagą wśród chłopców. Ankyloglosja to zaburzenie polegające na 
niedorozwoju wędzidełka języka i przyrośnięciu go do dna jamy ustnej, co ogranicza 
ruchy języka. Ankyloglosja zazwyczaj występuje jako izolowana nieprawidłowość, 
lecz może również współistnieć z innymi zaburzeniami.  
CEL  PRACY: Przedstawienie konsekwencji ankyloglosji oraz leczenia chirur-
gicznego  i postępowania terapeutycznego.    
MATERIAŁ I  METODY: W metodyce badawczej wykorzystano literaturę przedmiotu. 
Analizie poddano wpływ ankyloglosji na rozwój dziecka, procedurę postępowania 
chirurgicznego i terapeutycznego.     
WYNIKI: Ankyloglosja negatywnie wpływa na funkcje orofacjalne (oddychanie, 
ssanie, połykanie, odgryzanie, gryzienie i żucie), przyczynia się do powstawania 
zaburzeń artykulacji oraz wad zgryzu. Większość badaczy jest zgodna, że 
w przypadku objawowej ankyloglosji skuteczne jest tylko leczenie chirurgiczne. 
Wyróżnia się różne rodzaje leczenia: frenotomię, frenektomię oraz frenuloplastykę. 
Najczęściej wykonywana jest frenotomia, czyli podcięcie wędzidełka. Leczenie 
chirurgiczne powinno być połączone z przed chirurgicznym i po chirurgicznym 
postępowaniem terapeutycznym mającym na celu przygotowanie do zabiegu oraz 
zapewnienie rezultatów funkcjonalnych.  
WNIOSKI: Wcześnie wykonana frenotomia zapobiega wtórnym konsekwencjom 
ankyloglosji. Ocena wędzidełka języka pod kątem chirurgicznej interwencji, a 
następnie leczenie chirurgiczne oraz rehabilitacja wymagają współpracy 
interdyscyplinarnego zespołu składającego się z laryngologa, logopedy,  
stomatologa, ortodonty/chirurga szczękowo-twarzowego.  
SŁOWA KLUCZOWE: wędzidełko języka, ankyloglosja, frenotomia 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Stosowanie urządzeń wytwarzających biały szum u noworodków i niemowląt 
 
AUTORZY 
Patrycja Michalina Nowak, Emilia Anna Miastkowska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB 
przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
mgr Anna Kraszewska  
 
WSTĘP: Okres noworodkowy i niemowlęcy stanowi okres adaptacji dziecka do 
otaczającego je środowiska. Nadmierny płacz wzbudza niepokój rodziców, poza 
rozpoznaniem medycznym źródła płaczu, poszukuje się więc metod uspokojenia 
dziecka. Współcześnie popularne są urządzenia wytwarzające biały szum – 
pluszowe maskotki oraz aplikacje do pobrania na urządzenia typu laptop.   
CEL  PRACY:  Analiza stosowania urządzeń wytwarzających biały szum u 
noworodków i niemowląt oraz przedstawienie wpływu szumu białego na dzieci. 
MATERIAŁ I  METODY: W metodyce badawczej wykorzystano literaturę przedmiotu, 
analizowano stosowanie urządzeń wytwarzających biały szum u 
noworodków/niemowląt oraz ich wpływ na dzieci.     
WYNIKI:  Biały szum to monotonny dźwięk w formie rezonansu akustycznego, 
którego widmo jest w większości zakresu słyszalności zrównoważone, bez nagłych 
zmian głośności. Dźwięk uznawany jest za podobny do słyszanego przez dziecko w 
życiu płodowym. Udowodniono pozytywny wpływ białego szumu na 
noworodki/niemowlęta – uspokaja, skraca płacz, ułatwia zasypianie, łagodzi ból. 
Niewłaściwie stosowane urządzenia emitujące biały szum mogą natomiast 
powodować zaburzenia w rozwoju słuchu i mowy. Rodzice korzystający                        z 
urządzeń emitujących biały szum często nie znają zasad bezpieczeństwa ich 
użytkowania. 
WNIOSKI:  Urządzenia emitujące biały szum mogą być przydatne w opiece nad 
noworodkiem/niemowlęciem. Należy przestrzegać zaleceń odnośnie ich 
użytkowania, by zniwelować ryzyko negatywnego wpływu białego szumu na rozwój 
dziecka. 
SŁOWA KLUCZOWE:  biały szum, uspokajanie, słuch, mowa   
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Metody wychowania językowego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu 
 
AUTORZY 
Monika Wojtkowska, Magdalena Kośnik  
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB przy Zakładzie 
Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
mgr Anna Kraszewska  
 
WSTĘP: W Polsce z niedosłuchem rodzi się 3 na 1000 żywo urodzonych 
noworodków. Zaburzenia słuchu hamują bądź uniemożliwiają rozwój mowy dziecka. 
Kluczowa jest wczesna diagnoza, wyposażenie w protezy słuchowe oraz wdrożenie 
adekwatnej rehabilitacji słuchu i mowy. Wychowanie językowe to wszelkie działania, 
których celem jest wychowanie osoby dysponującej pełną kompetencją językową 
oraz komunikacyjną. 
CEL  PRACY:  Celem pracy jest przegląd metod wychowania językowego 
stosowanych  u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.  
MATERIAŁ I  METODY:  Przeanalizowano dostępną literaturę przedmiotu. 
Procesowi badawczemu poddano metody wychowania językowego stosowane w 
pracy z dziećmi niesłyszącymi.  
WYNIKI:  Współcześnie stosowane metody wychowania językowego można 
podzielić na sześć grup: metody audytywno-werbalne (słuchowo-słowne, 
jednozmysłowe), metody oralne (ustno-słuchowe, wielozmysłowe), metodę 
fonogestów, system językowo-migowy, komunikację totalną oraz bilingwizm. 
Komunikacja totalna i bilingwizm stanowią rodzaj filozofii pedagogicznej. Wybór 
adekwatnej metody wychowania językowego uzależniony jest przede wszystkim od 
rodzaju oraz stopnia uszkodzenia słuchu, funkcjonowania dziecka, jego osobniczych 
możliwości i wydolności środowiska rodzinnego. 
WNIOSKI:  Wczesne wdrożenie postępowania terapeutycznego, dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb dziecka niesłyszącego, stwarza mu warunki do 
przetwarzania wiedzy o świecie w sposób logiczno-językowy. Terapia dzieci z 
uszkodzonym narządem słuchu wymaga współpracy interdyscyplinarnego zespołu 
składającego się z: laryngologa, audiologa, protetyka słuchu, logopedy, pedagoga i 
psychologa.   
SŁOWA KLUCZOWE: uszkodzenie słuchu, wychowanie językowe, terapia 
surdologopedyczna 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Diagnostyka obrazowa  u kobiet w ciąży 
 
AUTORZY 
Klaudia Czyżak, Magda Łopuska, Aleksandra Sobocińska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe ,,Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Elwira Gawarecka 
 
WSTĘP:  W dzisiejszych czasach  wykorzystanie diagnostyki obrazowej w celu oceny 
stanu zdrowia kobiet w ciąży staje się coraz popularniejsze, lecz nadal wiąże się z 
wieloma błędnymi wyobrażeniami na ten temat. Problem tkwi w tym, że istnieje wiele 
braków w wiedzy na temat wpływu promieniowania na płód, ryzyka wystąpienia 
groźnych powikłań, czy też nieuzasadnionych obaw wielu pacjentek przed 
wykonaniem badania. Warto jednak pamiętać o tym, że uzasadnione zastosowanie 
diagnostyki niesie wiele potrzebnych informacji na temat zdrowia pacjentki, co 
przeważa nad ryzykiem wynikającym z obrazowania. Ta praca ułatwia zrozumienie 
narażenia radiacyjnego dla płodu i matki, szacunkowych dawek oraz ryzyka płynącego 
z użycia różnych badań diagnostycznych. Opisuje także kwestie bezpieczeństwa oraz 
stosowność metod obrazowych wykorzystujących promieniowanie jonizujące, takich 
jak: RTG, tomografia komputerowa, scyntygrafia, mammografia, PET, czy też tych, 
które go nie emitują: USG, rezonans magnetyczny. Dzięki rozległemu wachlarzowi 
badań, lekarze mają dużą możliwość doboru odpowiedniej techniki do potrzeb i 
schorzeń z jakimi zmagają się kobiety w ciąży. W przypadku narażenia radiacyjnego 
pacjentki, należy zachować racjonalnie osiągalne jak możliwie najmniejsze dawki z 
uwzględnieniem potencjalnych korzyści i ryzyka. 
CEL  PRACY: Celem pracy jest charakterystyka badań diagnostycznych stosowanych 
u kobiet w ciąży. 
MATERIAŁ I  METODY: Analiza piśmiennictwa: publikacji naukowych, książek, 
podręczników i stron internetowych. 
WNIOSKI:   Zastosowanie technik radiologicznych w przypadku kobiet w ciąży, w 
przeciągu ostatniej dekady wzrosło aż dwukrotnie, przy czym większość z nich 
stanowiły badania z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Podczas 
ekspozycji pacjent otrzymuje określoną dawkę promieniowania - jest to dawka 
pochłonięta, którą określa się jako ilość energii promieniowania, przekazanej jednostce 
masy. Jej jednostką jest grej (Gy).   Konsekwencjami promieniowania na człowieka są 
zmiany genetyczne i zdolność do niekontrolowanych podziałów. Nazywamy to 
skutkami stochastycznymi, które mogą wystąpić nawet przy względnie bardzo niskich 
wartościach dawek.  Skutki stochastyczne nie ujawniają się od razu, potrzeba na to od 
kilku do nawet kilkunastu lat, a czasem objawiają się po upływie całego pokolenia. Im 
dawka jest wyższa, tym liczba ginących komórek jest większa, lecz żadne zmiany nie 
są zauważalne, a dzieje się to dopiero po przekroczeniu pewnej wartości progowej w 
tkankach. Skutki deterministyczne występują w momencie przekroczenia wartości 
dawki progowej- dochodzi do nasilenia następstw działania promieniowania na 
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organizm i objawiają się całkowitym zniszczeniem danej tkanki czy też śmiercią 
organizmu. Ujawniają się nawet kilka minut po akwizycji.  W przypadku kobiet w ciąży 
pracujących w styczności z promieniowaniem jonizującym, maksymalne dawki nie 
mogą być wyższe niż 5 mGy.  Kobiety spodziewające się dziecka i pracujące w 
narażeniu radiacyjnym muszą być pod stałą kontrolą i obserwacją, ponadto specjalnie 
dla matki jak i dla płodu zostaje obliczona dawka indywidualna.  Teratogeneza -  wada 
rozwojowa płodu, będąca skutkiem działania dużych dawek promieniowania.   
Karcynogeneza - to inaczej rakotwórczość wynikająca ze skutków stochastycznych lub 
niedeterministycznych, gdyż mimo uszkodzenia komórek, nie dochodzi do zaburzenia 
funkcji tkanki.  Największe ryzyko raka u dzieci występuje w początkowych etapach 
ciąży i jest to skutek napromieniowania na poziomie diagnostycznym, które w 
poszczególnych etapach ciąży wynosi kolejno: 3,19% dla pierwszego trymestru; 
1,29% dla drugiego i 1,30% dla trzeciego.  Największe ryzyko niesie obrazowanie w 
obrębie tułowia ciężarnej lub karmiącej piersią kobiety, a w przypadku innych rejonów 
ciała np. kończyn czy głowy, profil ryzyka jest zbliżony do sytuacji pacjentki 
niespodziewającej się dziecka.  Badania z użyciem promieniowania jonizującego u 
kobiet ciężarnych, należy wykonywać  tylko w uzasadnionych przypadkach – kiedy jest 
to konieczne.  Narażenie płodu na duże dawki promieniowania powoduje: mikrocefalię, 
uszkodzenia układu szkieletowego, zaćmę wrodzoną, wodogłowie, ślepotę, wady 
tęczówki oka, mikroftalmię, upośledzenie umysłowe.  U kobiet w ciąży dopuszczalne 
jest stosowanie zdjęć rtg kończyn i klatki piersiowej, ale wymaga się wykorzystania 
dodatkowych osłon. Nie dopuszcza się robienia zdjęć jamy brzusznej, kręgosłupa, 
miednicy.  NCRP zaleca, aby w ciągu miesiąca dawka dla rozwijającego się w łonie 
matki dziecka nie przekroczyła 0,5 mSv, natomiast ICRP mówi, aby próg dawki na 
jamę brzuszną wynosił maksymalnie 1 – 2 mSv.  Od dziesiątego dnia do siódmego 
tygodnia ciąży – organogeneza, występuje największe ryzyko powikłań dotyczących 
stosowania promieniowania jonizującego. Należy nie przekraczać dawki 5 cGy. Dawka 
większa od 50 cGy powoduje opóźniony rozwój, a dawka powyżej kilkuset cGy – 
śmierć płodu wewnątrz macicy.  Tomografia komputerowa wykorzystuje duże dawki 
promieniowania, dlatego też jest kategorycznie przeciwwskazana u kobiet ciężarnych. 
• Rezonans magnetyczny można wykonać u kobiety w ciąży, ale bez użycia gadolinu. 
Ponadto zaleca się skrócić czas badania ze względu na efekt przegrzania i 
wykorzystać aparat 1,5-teslowy.  PET można przeprowadzić u pacjentki w ciąży, ale 
zaleca się zredukowanie aktywności radiofarmaceutyków do minimalnej wartości 
potrzebnej do wykonania badania.  Ultrasonografia jamy brzusznej, miednicy, a także 
pozostałych narządów ciała może być wykonywana u kobiet będących w ciąży. 
Szczególną uwagę powinniśmy zwracać na czas badania, ponieważ narządy są 
narażone na ekspozycję fali ultradźwiękowej.  Mammografia jest metodą chętnie 
wykorzystywaną, ponieważ pacjentka otrzymuje niską dawkę promieniowania, a 
wykrywalność metody jest wysoka i wynosi ok. 95 -98%.  Mammografię możemy 
przeprowadzić z wykorzystaniem odpowiednich osłon na brzuch pacjentki. Ekspozycja 
płodu na dawkę promieniowania podczas diagnostyki nie przekracza 0,01 Gy.   
Wykonując scyntygrafię dawka jaką pochłania płód to zaledwie 0,12 - 0,2 mSv. Ta 
metoda diagnostyki obrazowej może być wykorzystywana u kobiet podczas ciąży. 
Słowa kluczowe: diagnostyka obrazowa, ciąża, promieniowanie, RTG, tomografia 
komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, USG, mammografia, scyntygrafia. 
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TYTUŁ  WYSTĄPIENIA 
Rola położnej w opiece nad pacjentką ciężarną po resekcji tarczycy 
 
AUTORZY 
Urszula Sawicka 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk 
 
WSTĘP:  Zróżnicowany rak tarczycy, do którego zalicza się również rak pęcherzykowy 
jest powszechnie występującym schorzeniem u kobiet w wieku rozrodczym i jest 
drugim, zaraz po raku piersi, nowotworem rozpoznawanym w czasie ciąży. Możliwe, 
że zmiany fizjologiczne zachodzące podczas ciąży w organizmie kobiety mogą 
sprzyjać rozwojowi i wzrostowi guza. Niestety, dostępnych jest niewiele danych na 
temat wyników zróżnicowanego raka tarczycy związanych z ciążą, przez co 
niemożliwe jest przedstawienie jednomyślnych wniosków. W jednym z najnowszych 
badań, którego wyniki opublikowano w 2014 roku udział wzięło 340 kobiet poniżej 45 
roku życia. Pacjentki zostały podzielone na trzy grupy, kryterium decydującym o 
przynależności do danej grupy był moment rozpoznania choroby. Kobiety u których 
zdiagnozowano raka tarczycy po 2 latach od porodu, stanowiły pierwszą grupę.  Drugą 
grupą były kobiety, które zostały zdiagnozowane podczas ciąży lub do 2 lat po 
porodzie, trzecią zaś, nieciężarne pacjentki w wieku rozrodczym. Zauważono częstsze 
nawroty i utrzymywanie się choroby nowotworowej pomimo leczenia (tyroidektomia, 
radiojod 131I) w grupie 2 pacjentek. Zdaniem autorów najbardziej implicytną przyczyną 
tej sytuacji jest zmniejszenie jodowrażliwości guza powstałego w trakcie ciąży. Autorzy 
wnioskują, iż ciąża może wpływać negatywnie na wyniki leczenia raka tarczycy. 
Potwierdzono więc słuszność tezy o istocie diagnoz wszystkich, nawet niewielkich 
zmian guzowych tarczycy wykrytych podczas ciąży.  Po przedstawieniu diagnozy 
kobietom w ciąży, powinno się zadbać o utrzymanie prawidłowego stanu psychicznego 
zarówno ciężarnej jak i jej bliskich. Niezwykle ważne jest, aby badania mające na celu 
rozpoznanie i ocenę zaawansowania nowotworu były dostosowane do okresu ciąży i 
uwzględniały fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie kobiety podczas ciąży. 
Podczas leczenia należy mieć na uwadze bezpieczeństwo przyszłej mamy i wpływ 
postępowania przeciwnowotworowego na rozwijający się płód. Prawidłowa opieka 
wymaga ścisłej współpracy między ginekologami-położnikami i neonatologami oraz 
onkologami różnych specjalności. Resekcja tarczycy jest postępowaniem radykalnym 
u kobiet ciężarnych. Leczeniu operacyjnemu podlegają w większości przypadki guzów 
litych. Zarówno zabieg jak i znieczulenie wywiera niekorzystny wpływ na płód. 
Zastosowanie anestetyków w I trymestrze ciąży wiąże się z ryzykiem poronienia, 
dlatego też zaleca się wykonanie resekcji tarczycy w II trymestrze ciąży. Podczas 
operacji wykonywanej po 24 tygodniu ciąży należy monitorować dobrostan płodu, 
pacjentka powinna być też uprzedzona o możliwości wykonania cięcia cesarskiego w 
przypadku zagrożenia życia dziecka.  
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CEL  PRACY:  Ocena skuteczności leczenia drastycznego jakim jest resekcja 
tarczycy.  Analiza dokumentacji medycznej wybranej pacjentki.  Ustalenie problemów 
pielęgnacyjnych występujących podczas opieki nad pacjentką.  Sporządzenie 
indywidualnego planu pielęgnowania, jego realizacja oraz ocena wyników.  
MATERIAŁ I  METODY: Analiza indywidualnego przypadku oraz opracowanie 
procesu pielęgnowania 
WNIOSKI:  Na podstawie współczesnej literatury dokonano analizy oceny  
skuteczności leczenia radykalnego tarczycy.  Dokonano analizy dokumentacji 
medycznej wybranej pacjentki. Scharakteryzowano fizjologiczną czynność tarczycy, 
zmiany gospodarki hormonalnej podczas ciąży, opisano diagnostykę oraz 
szczegółowe postępowanie z pacjentką po przebytym leczeniu radykalnym tarczycy. 
Przedstawiono problemy pielęgnacyjne pacjentki po przebytym leczeniu 
nowotworowym.  Zaprezentowano działania podjęte zgodnie z planem opieki 
pielęgniarskiej, które wpłynęły na zminimalizowanie problemów pielęgnacyjnych u 
pacjentki.  Praca z pacjentką, u której stwierdzono nowotwór tarczycy wymaga od 
położnej empatii, umiejętności okazywania wsparcia, współodczuwania oraz wiedzy 
praktycznej i merytorycznej.  Ważnym zadaniem w pracy położnej jest edukowanie 
pacjentek w zakresie odpowiedniej suplementacji wypisanej na zlecenie lekarza, jak i 
prawidłowego żywienia oraz opieki pooperacyjnej w domu. 
SŁOWA  KLUCZOWE: resekcja tarczycy, ciąża, opieka położnicza 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Historia pierwszego szczepienia 
 
AUTORZY 
Patrycja Guzewicz1,  Matylda Sierakowska2 

 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego 
2 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Anna Sienkiewicz 
 
WSTĘP:  Pierwsze szczepienie dało początek nowemu rozdziałowi w historii 
medycyny. Ślady, które zostawił po sobie wirus ospy prawdziwej sięgają do czasów 
prehistorycznych. Dopiero w XVIII wieku doszło do przełomowego odkrycia doktora 
Edwarda Jennera, który zauważył, że zachorowanie na ospę krowią chroni przed 
wirusem ospy prawdziwej. Dzięki tej obserwacji, wynaleziono pierwszą szczepionkę, 
która w niezwykle szybkim tempie rozprzestrzeniła się na całym świecie.  
CEL  PRACY:  Celem pracy jest przedstawienie historii pierwszego szczepienia 
przeciwko ospie prawdziwej na podstawie dostępnego piśmiennictwa. 
MATERIAŁ I  METODY:  Przeglądu literatury dokonano na podstawie danych 
zawartych w bazie PubMed poprzez wyszukiwanie publikacji za pomocą słów 
kluczowych: first vaccination, Jenner, smallpox. 
WYNIKI:   Pierwsze szczepienie niewątpliwie stanowi jedno z największych osiągnieć 
medycyny. Przez ponad 2 tysiące lat wirus ospy prawdziwej stanowił poważne 
zagrożenie dla życia. Dzięki odkryciu Edwarda Jenner’a i powszechnemu stosowaniu 
szczepionki poziom śmiertelności drastycznie spadł. Ostatecznie doszło do eradykacji 
wirusa ospy prawdziwej.  
WNIOSKI:  Na podstawie przeglądu literatury wysunięto wniosek, że odkrycie 
Edwarda Jenner’a było przełomowym odkryciem w dziedzinie medycyny i stanowiło 
początek do rozwinięcia się nauki- wakcynologii. Dzięki odkryciu Jennerowi, udało się 
wyeliminować ospę prawdziwą na całym świecie. 
SŁOWA  KLUCZOWE: pierwsze szczepienie, przegląd literatury 
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STRESZCZENIA  GRUPA  II  12.15 - 14.20 

WYKAZ STRESZCZEŃ 

 

1. 12.15 - 12.25 
Rola fizjoterapii w osteoporozie: Patrycja Ostaszewska, Joanna Piruta  (SKN 
przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom 
Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 

2. 12.25 - 12.35 
Rola rehabilitacji w usprawnianiu pacjentów z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów: Joanna Piruta, Patrycja Ostaszewska (SKN przy Klinice 
Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom 
Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 

3. 12.35 - 12.45 
Kompleksowa rehabilitacja dzieci z chorobą Scheuermanna: Katarzyna 
Pankowska, Marta Mościcka, Magdalena Malinowska (SKN przy Klinice 
Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom 
Upośledzonym „Dać Szansę”, Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 

4. 12.45 - 12.55 
Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu ręki reumatoidalnej w przebiegu RZS 
– studium przypadku: Joanna Piruta (SKN przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej 
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 

5. 12.55 - 13.05 
Wpływ wysiłku fizycznego na bóle miesiączkowe i PMS u studentek 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Katarzyna Pankowska, 
Magdalena Malinowska, Patrycja Guzewicz (SKN przy Klinice Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać 
Szansę”, Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 

6. 13.05 - 13.15 
Postępowanie fizjoterapeutyczne w zaparciach: Marta Mościcka, Katarzyna 
Pankowska, Magdalena Malinowska (SKN przy  Klinice Rehabilitacji Dziecięcej 
z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski) 

7. 13.15 - 13.25 
Znajomość i gotowość środowiska pielęgniarskiego na zwiększenie 
uprawnień  i wprowadzenie pielęgniarki zaawansowanej praktyki:  Sylwia 
Jabłońska, Adam Jakubowski (SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej                         
i Katastrof, Opiekun: Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz) 

8. 13.25 - 13.35 
Analiza skuteczności nieinwazyjnych metod wentylacji u pacjentów 
zakażonych wirusem SARS CoV 2:  Adam Jakubowski,  Sylwia Jabłońska, 
Grzegorz Łopieński, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jerzy Robert 
Ładny, Agnieszka Szymańska (SKN przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej                        
i Katastrof, Opiekun: Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz) 
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STRESZCZENIA  GRUPA  II  12.15 - 14.20 

9. 13.35 - 13.45 
Analiza stanu wiedzy na temat elektrowni jądrowych oraz ochrony 
radiologicznej w Polsce: Urszula Piórkowska, Kamil Szymański, Katarzyna 
Stypułkowska (SKN „Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Opiekun: 
mgr Elwira Gawarecka) 

10. 13.45 - 13.55 
Czy tomografia dwuenergetyczna to przyszłość w diagnostyce chorób 
serca?   Kamil Szymański, Matylda Krulikowska (SKN „Napromieniowani” przy 
Zakładzie Radiologii, Opiekun: mgr Elwira Gawarecka) 
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STRESZCZENIA  GRUPA  II  12.15 - 14.20 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Rola fizjoterapii w osteoporozie 
 
AUTORZY 
Patrycja Ostaszewska, Joanna Piruta 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem 
Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym “Dać Szansę” 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO  
dr n. o  zdr. Janusz Wojtkowski 
 
 
WSTĘP:  Osteoporoza jest chorobą powodującą obniżenie gęstości mineralnej 
kości. Konsekwencją tego jest zwiększona kruchość kości i podatność na złamania, 
które mogą prowadzić do poważnych powikłań. Choroba stanowi duży problem w 
skali światowej. Najbardziej narażone na zachorowanie są kobiety w okresie 
pomenopauzalnym oraz osoby w starszym wieku.  Jej przebieg jest zwykle 
bezobjawowy, a ujawnia się dopiero w momencie złamania. Diagnostyka polega na 
pomiarze gęstości mineralnej kości za pomocą badania densytometrycznego. 
Leczenie farmakologiczne jest wskazane u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem 
złamań obliczonym metodą FRAX. Lekami pierwszego rzutu są bisfosfoniany. Każdy 
pacjent ma także odpowiednio dobraną suplementację witaminą D. Najlepszym 
sposobem leczenia jest profilaktyka. Kompleksowa rehabilitacja ma za zadanie 
zapobiegać upadkom i złamaniom oraz usprawniać pacjentów, u których one już 
wystąpiły. 
CEL  PRACY:  Omówienie form i znaczenia fizjoterapii w profilaktyce i leczeniu osób 
z osteoporozą. 
WNIOSKI:  Fizjoterapia odgrywa ważną rolę w profilaktyce i leczeniu osteoporozy. 
Największe korzyści niesie ze sobą kinezyterapia. Jej działania zwiększają 
wytrzymałość kości oraz polepszają jakość życia chorych. Jako leczenie 
wspomagające stosuje się zabiegi fizykalne. 
SŁOWA KLUCZOWE: osteoporoza, fizjoterapia, kinezyterapia, profilaktyka, 
aktywność fizyczna 
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STRESZCZENIA  GRUPA  II  12.15 - 14.20 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Rola rehabilitacji w usprawnianiu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem 
stawów 
 
AUTORZY 
Joanna Piruta, Patrycja Ostaszewska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem 
Wczesnej Pomocy Dzieciom „Dać Szansę” UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 
WSTĘP:  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest powszechną chorobą, 
dotykającą wielu osób. RZS jest to autoimmunologiczna przewlekła choroba tkanki 
łącznej, przebiegająca z okresami zaostrzeń i remisji. U chorych występuje wiele 
problemów zdrowotnych takich jak: ból, obrzęki początkowo drobnych stawów rąk i 
stóp oraz ograniczenie ruchomości stawów. Z postępem choroby pojawiają się 
zmiany w narządach wewnętrznych, deformacje stawowe, które prowadzą do 
ograniczenia możliwości funkcjonalnych i obniżenia jakości życia. Celem leczenia 
jest osiągnięcie remisji lub niskiej aktywności choroby. Obok postępowania 
farmakologicznego i psychoterapii istotną rolę spełnia fizjoterapia, która jest 
ukierunkowana na poprawę jakości życia i utrzymanie możliwie najlepszej 
sprawności i samodzielności pacjenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego. 
CEL  PRACY:  Celem pracy było przybliżenie problemów z jakimi zmagają się osoby 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz przedstawienie znaczenia fizjoterapii w 
usprawnianiu chorych. 
MATERIAŁ I  METODY:  W pracy dokonano analizy literatury dotyczącej roli 
rehabilitacji w usprawnianiu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 
WNIOSKI:  Kompleksowa rehabilitacja w połączeniu z farmakoterapią i 
psychoterapią pozwala osiągnąć satysfakcjonujące efekty. Pomaga choremu 
zaadaptować się do środowiska i zaakceptować chorobę. 
SŁOWA  KLUCZOWE:  RZS, usprawnianie, rola rehabilitacji  
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STRESZCZENIA  GRUPA  II  12.15 - 14.20 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Kompleksowa rehabilitacja dzieci z chorobą Scheuermanna 
 
AUTORZY 
Katarzyna Pankowska, Marta Mościcka, Magdalena Malinowska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem 
Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym ,,Dać Szansę’’ UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO: 
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 
 
WSTĘP: Kompleksowa rehabilitacja to proces zmierzający do przywrócenia jak 
największej sprawności i samodzielności osoby, która w wyniku przebytej choroby 
lub urazu ją utraciła. Do prawidłowego przebiegu procesu rehabilitacji kompleksowej 
potrzebne są skoordynowane działania specjalistów rehabilitacji – nie tylko lekarzy, 
ale również psychologów, fizjoterapeutów. 
CEL: Celem opracowania jest przybliżenie choroby Scheuermanna oraz wpływu 
kinezyterapii, PNF, poizometrycznej relaksacji mięśni, kinesiotapingu, masażu 
tkanek głębokich, terapii w wodzie oraz fizykoterapii na nieprawidłowości i zaburzenia 
w układzie kostno-mięśniowym u pacjentów z jałową martwicą nasad trzonów. Z 
definicji choroba Scheuermanna to wada postawy, charakteryzująca się deformacją 
odcinka piersiowego lub piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa, która spowodowana jest 
przez zaburzony wzrost i sklinowacenie trzonów kręgów. 
WNIOSKI: Z przedstawionej w pracy analizy wynika, że kompleksowa rehabilitacja 
pozytywnie wpływa na dzieci z młodzieńczą kifozą piersiową. Różnorodność terapii 
oraz jej atrakcyjność, zachęca młodych pacjentów do rehabilitacji, co znacznie 
przyspiesza proces leczenia i zapobiega leczeniu operacyjnemu.  
SŁOWA KLUCZOWE: choroba Scheuermanna, PNF, terapia w wodzie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 
 
 

 

STRESZCZENIA  GRUPA  II  12.15 - 14.20 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA: 
Zastosowanie fizjoterapii w leczeniu ręki reumatoidalnej w przebiegu RZS – 
studium przypadku 
 
AUTORZY 
Joanna Piruta 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem 
Wczesnej Pomocy Dzieciom „Dać Szansę” 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 
WSTĘP:  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba układowa tkanki 
łącznej o podłożu autoimmunologicznym. Symptomy choroby takie jak np. 
deformacje stawowe ręki są ogromnym problemem dla chorych. Zastosowanie 
fizjoterapii w procesie leczniczym umożliwia pacjentowi zachowanie jak najlepszej 
sprawności funkcjonalnej i utrzymanie samodzielności w wykonywaniu czynności 
samoobsługi.  
CEL  PRACY: Celem pracy było przedstawienie znaczenia i skuteczności fizjoterapii 
w procesie usprawniania pacjentów z ręką reumatoidalną na podstawie studium 
indywidualnego przypadku. 
MATERIAŁ I  METODY:  W pracy przedstawiono opis przypadku 54-letniej pacjentki 
z RZS z objawami ręki reumatoidalnej. Zastosowano metodę studium przypadku. 
Wykorzystano następujące techniki: wywiad, analizę dokumentacji medycznej, 
obserwację i pomiary. Do oceny efektów terapii wykorzystano narzędzia: autorski 
kwestionariusz ankietowy oraz skalę oceny bólu VAS. 
WYNIKI: Zastosowanie dwutygodniowej rehabilitacji wpłynęło na subiektywne 
odczucie zwiększenia swobody wykonywania ruchu w stawach rąk i obniżenie 
dolegliwości bólowych z 5 do 2 w skali VAS. Czas w teście zadaniowym zapinania 
guzików skrócił się po zakończeniu terapii do 38,92 s. Jakość życia pacjentki po 
terapii uległa poprawie. 
WNIOSKI:  Zastosowanie ćwiczeń manualnych w połączeniu z masażem 
klasycznym oraz terapią manualną korzystnie wpływa na zmniejszenie bólu w 
obrębie ręki reumatoidalnej u pacjentów z RZS.  Zabiegi fizjoterapeutyczne 
zwiększają swobodę ruchu w stawach ręki, dzięki czemu zwiększa się sprawność 
funkcjonalna. Kompleksowa rehabilitacja jest niezbędna, aby poprawić jakość życia 
u pacjentów z ręką reumatoidalną. 
SŁOWA  KLUCZOWE: RZS, ręka, rehabilitacja 
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STRESZCZENIA  GRUPA  II  12.15 - 14.20 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Wpływ wysiłku fizycznego na bóle miesiączkowe i PMS u studentek 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 
AUTORZY 
Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska, Patrycja Guzewicz 
 

NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem 
Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym ,,Dać Szansę’’ UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 
WSTĘP: Bóle miesiączkowe oraz zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS) to 
problemy dotykające coraz większą liczbę młodych kobiet. 
CEL PRACY: Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na bóle 
miesiączkowe u studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 
MATERIAŁ I METODY: W badaniu wzięły udział 142 studentki Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. Wykorzystano autorską ankietę rozprowadzoną drogą 
internetową za pomocą Formularza Google.  
WYNIKI: 23% studentek miało 23 lata. Większość stanowiły studentki kierunku 
lekarskiego oraz fizjoterapii. 72% ankietowanych uprawia aktywność fizyczną, w tym 
ponad połowa kilka razy w tygodniu przez mniej niż godzinę. 66% uprawia aktywność 
fizyczną z umiarkowaną aktywnością. Najczęstszymi wskazanymi formami 
aktywności były spacery, rozciąganie/joga oraz siłownia. Zdecydowana większość 
studentek spędza dziennie od 5 do 8 godzin w pozycji siedzącej. Najczęstszymi 
formami spędzania wolnego czasu były oglądanie telewizji i seriali, gotowanie oraz 
na trzecim miejscu aktywność fizyczna. 82% kobiet odpowiedziało, że towarzyszy im 
zespół napięcia przedmiesiączkowego. Tylko 13% wskazało odpowiedź przeczącą. 
5% nie było w stanie stwierdzić. Najczęstszymi wskazywanymi objawami PMS były: 
rozdrażnienie i łatwe wpadanie w gniew (12,7%), smutek i płaczliwość (11,4%) oraz 
powiększenie i tkliwość piersi (10,1%). 84% studentek miesiączkuje regularnie. 
Najczęstszym zgłaszanym objawem był ból podbrzusza (27,7%). 90% 
ankietowanych ma najintensywniejsze objawy menstruacji 1 i 2 dnia cyklu. Aż 41,3% 
kobiet celem łagodzenia bólu zażywa leki przeciwbólowe. Tylko 16,9% uprawia 
aktywność fizyczną, żeby złagodzić dolegliwości. 56% kobiet nie ćwiczy podczas 
miesiączki, 44% ćwiczy. Najwięcej kobiet podczas miesiączki wybiera ćwiczenia 
rozciągające (37,8%). Nieco ponad połowa (51%) uważa, że aktywność fizyczna 
zmniejsza dolegliwości menstruacyjne, zaś 55% twierdzi, że zmniejsza objawy PMS. 
WNIOSKI: Większość potwierdza, że aktywność fizyczna zmniejsza dolegliwości 
menstruacyjne oraz PMS. Należy prowadzić dalsze badania w tym kierunku.  
SŁOWA KLUCZOWE: ból miesiączkowy, menstruacja, PMS, aktywność fizyczna 
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STRESZCZENIA  GRUPA  II  12.15 - 14.20 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Postępowanie fizjoterapeutyczne w zaparciach 
 
AUTORZY 
Marta Mościcka, Katarzyna Pankowska, Magdalena Malinowska  
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej 
Pomocy Dzieciom Upośledzonym ,,Dać Szansę’’, Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku, Białystok 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 
WSTĘP: Zaparcia, to coraz bardziej popularny problem wśród społeczeństwa. Wśród 
przyczyn zaparć wyróżnia się te o podłożu idiopatycznym związane z nieprawidłową 
funkcją i motoryką jelita oraz związane z zaburzeniami w obrębie dna miednicy, jak i 
wtórne wynikające z współistniejących chorób pacjenta. Obecnie istnieje wiele metod 
pozwalających stwierdzić przyczynę tego problemu, co wpływa na odpowiedni dobór 
leczenia. W postępowaniu z zaparciami uwzględnia się również fizjoterapię oraz 
alternatywne metody leczenia, które zmniejszają dolegliwości towarzyszące 
wypróżnieniom oraz poprawiają jakość życia.  
CEL  PRACY: Celem pracy było przedstawienie różnych sposobów leczenia 
przewlekłych zaparć ze szczególnym uwzględnieniem możliwości postępowania 
fizjoterapeutycznego w oparciu o najnowszą literaturę naukową 
SŁOWA KLUCZOWE: zaparcia, diagnostyka, fizjoterapia  
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STRESZCZENIA  GRUPA  II  12.15 - 14.20 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Znajomość i gotowość środowiska pielęgniarskiego na zwiększenie 
uprawnień i wprowadzenie pielęgniarki zaawansowanej praktyki 
 
AUTORZY 
Sylwia Jabłońska, Adam Jakubowski 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr hab n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz 
 
WSTĘP: Szybko rosnące zapotrzebowanie społeczne na wysoko specjalistyczne 
usługi sektora ochrony zdrowia wpływa na zwiększenie oczekiwań pacjentów na 
dostępność świadczeń zdrowotnych. Populacja europejska w tym Polska ma 
tendencje do coraz to szybszego starzenia się społeczeństwa co warunkuje popyt na 
opiekę długoterminową, internistyczną oraz wysokiej jakości świadczenia 
pielęgniarskie. Pielęgniarka zaawansowanej praktyki(APN) jest pielęgniarką z 
podyplomowym kształceniem w dziedzinie pielęgniarstwa. Pielęgniarki APN mogą 
samodzielne przyjmować pacjentów, którzy zgłaszają się z: zwichnięciami czy 
podejrzeniem złamania kończyny, drobnymi urazami, oparzeniami, ranami. APN 
posiada wiedzę i kompetencję z zakresu leczenia infekcji ucha i gardła, skóry, układu 
moczowego. Jest w stanie zdiagnozować i przypisać wstępne leczenie w przypadku 
wysypki różnego pochodzenia, problemów z oczami, kaszlu, przeziębienia, gorączki, 
ból brzucha, wymiotów czy biegunki i wielu innych dolegliwości. APN są 
pielęgniarkami które od kilkudziesięciu lat usprawniają sektory ochrony zdrowia 
różnych państw. Wprowadzenie Pielęgniarek zaawansowanej praktyki w Polsce 
spowodowałoby usamodzielnienie się pielęgniarek i skutkowałoby to zwiększeniem 
ilości pacjentów objętych wysokiej jakości opieką medyczną. Polska jest krajem, w 
którym zawód pielęgniarki na nowo zyskuje. Ze względu na brak lekarzy wszelkich 
specjalizacji, coraz bardziej wykształcony personel pielęgniarski oraz wysoko 
rozwinięty poziom polskiej gospodarki i medycyny coraz częściej sięgamy po 
sprawdzone metody zarządzania w ochronie zdrowia zaczerpnięte od krajów, które 
mogą się pochwalić dobrze rozwiniętym systemem ochrony zdrowia. 
CEL PRACY:  Celem pracy była ocena gotowości pielęgniarek do zwiększenia ich 
kompetencji na wzór APN w innych krajach. 
MATERIAŁ I METODY: W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego w 
oparciu o autorski kwestionariusz ankiety przygotowany w systemie umożliwiającym 
zbiór odpowiedzi przez Internet. 
WYNIKI:  Grupę badaną stanowiło 71 pielęgniarek zamieszkujących na terenie 
Polski. Liczniejszą grupę tworzyły osoby płci żeńskiej, stanowiły one 76.1% 
ankietowanych (54 osoby), zaś pozostałe 23.9% to osoby płci męskiej (17 osób).Wiek 
badanych osób mieści się w przedziale od 21 lat do 60 lat.  Najliczniejszą grupę 
ankietowanych stanowiły osoby w wieku 21-30 lat -40.8% (29 osób).Osoby biorące 
udział w badaniu różniły się również stopniem edukacji i posiadanym 
wykształceniem. Najliczniejszą grupę stanowiły pielęgniarki/pielęgniarze z 
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wykształceniem średnim, którzy posiadają również tytuł licencjata pielęgniarstwa. 
Staż pracy ankietowanych były kolejnym czynnikiem branym pod uwagę do 
opracowania statystycznego danego badania. 45.7%-32 osoby pracują w zawodzie 
od 0 do 10 lat. 20-30 lat stażu pracy posiada 20 osób co stanowi 28.6% grupy. 17.1% 
(12 osób) wykonuje zawód pielęgniarki/ pielęgniarza przez 10-20 lat. Kolejnym 
elementem statystyki opisowej badanej grupy jest aktywność zawodowa. 87.2% (61 
osób) aktualnie wykonuje zawód pielęgniarki, natomiast 12.8% (10 osób) nigdy nie 
podjęła lub tymczasowo zawiesiła prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. 
Pierwsze pytanie z 23, które znajdowało się w kwestionariuszu ankiety sprawdzało 
podstawową wiedzę odnośnie zagadnienia APN. Jedynie połowa ankietowanych 
odpowiedziała poprawnie i udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Prawdą jest, że na 
terenie Unii Europejskiej istnieje zawód pielęgniarki zaawansowanej praktyki. Aż 
44% ankietowanych przyznało się do braku wiedzy na temat tego zagadnienia. 5 
osób, odpowiedziało błędnie, twierdząc, że w krajach UE nie występuje zawód 
pielęgniarki zaawansowanej praktyki.  Pytanie numer 2 w ankiecie odnosiło się do 
wiedzy na temat samodzielności w zakresie działań medycznych pielęgniarki 
zaawansowanej praktyki. Większość ankietowanych odpowiedziała poprawnie. 51% 
uczestników uważa, że pielęgniarka zaawansowanej praktyki medycznej ma wiedzę 
i uprawnienia niezbędne do prowadzenia pacjenta samodzielnie. Znacząca 
większość ankietowanych niestety nie była w stanie ocenić, czy nowy zawód/ 
specjalizacja pielęgniarska pozwoli na pełnienie 100% opieki nad pacjentem przez 
pielęgniarkę. 7.1% ankietowanych odpowiedziało błędnie twierdząc, że APN nie 
może prowadzić pacjenta bez nadzoru lekarza.  Jednym z najważniejszych punktów 
wprowadzenia nowego stanowiska do systemu pracowników ochrony zdrowia jest 
jego zasadność. Jakie korzyści płyną z wprowadzenia APN do struktur zawodów 
medycznych w Polsce? Zwiększenie dostępności pacjentów do systemu opieki 
zdrowotnej, odciążenie lekarzy rodzinnych od pacjentów nie wymagających 
specjalistycznej pomocy medycznej, zmniejszenie wydatków sektora ochrony 
zdrowia na opiekę lekarską nad pacjentem, który jej nie wymaga oraz zwiększenie 
prestiżu zawodowego pielęgniarek i pielęgniarzy. To właśnie te wszystkie elementy 
powodują, że pielęgniarka zaawansowanej praktyki jest cennym nabytkiem w 
sektorze ochrony zdrowia. 31 osób odpowiedziało poprawnie co stanowi 46,3% 
wszystkich ankietowanych. 21 osób czyli 31,3% ankietowanych za odpowiedź 
poprawną uważa zwiększenie dostępności pacjentów do systemu opieki 
zdrowotnej.19 osób czyli 28,4% całej grupy uważa, że główną korzyścią 
wprowadzenia APN do polskiej struktury zawodów medycznych jest zwiększenie 
prestiżu zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy. 17,9% 12 osób uważa, że główną 
korzyścią będzie odciążenie lekarzy rodzinnych od pacjentów nie wymagających 
specjalistycznej pomocy medycznej. Taki sam stosunek procentowy ma odpowiedź 
mówiąca o zmniejszeniu wydatków sektora ochrony zdrowia na opiekę lekarską nad 
pacjentem, który tego nie wymaga.  Wprowadzając zmiany w strukturze należy 
pamiętać o zagrożeniach, które istnieją. Jakich negatywnych skutków możemy 
spodziewać się po wprowadzeniu APN do struktur zawodów medycznych w Polsce? 
Zrzucenie odpowiedzialności za Pacjenta na APN, zwiększenie ilości błędów 
medycznych, brak zaufania pacjentów do nowej funkcji co może skutkować 
unikaniem uzyskania pomocy medycznej. Zwiększenie konfliktu pomiędzy 
środowiskiem lekarskim i pielęgniarskim. 48,6% ankietowanych obawia się, że 
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odpowiedzialność za pacjenta zostanie zrzucona na pielęgniarkę zaawansowanej 
opieki medycznej. 40,3% pielęgniarek/ pielęgniarzy obawia się, że nowe stanowisko 
może poróżnić personel lekarski i pielęgniarski i zaostrzy się konflikt pomiędzy tymi 
dwoma grupami zawodowymi. 31,9% czyli 23 osoby biorące udział w badaniu 
twierdzą, że wszystkie te zagrożenia pojawią się w momencie wprowadzenia APN 
do polskiego systemu. 19 osób -26,4% uważa, że polskie społeczeństwo nie jest 
gotowe na zmiany przez co pacjenci nie będą mieli zaufania do nowej funkcji, co 
może skutkować unikaniem uzyskania pomocy medycznej. Jedynie 6 osób (8,3%) 
obawia się zwiększenia ilości błędów medycznych. Głównym zagadnieniem tej pracy 
jest gotowość polskiego środowiska pielęgniarskiego na wprowadzenie do struktur 
pielęgniarek specjalizacji pielęgniarki zaawansowanej praktyki. Jak pokazują wyniki 
ankiety, aż 60,6% badanych uważa, że środowisko polskich pielęgniarek nie jest 
gotowe na wprowadzenie takich zmian. Jedynie 8,2% osób uważa, że polski system 
ochrony zdrowia jest gotowy na takie zmiany. 8,5% osób nie jest w stanie określić 
czy pielęgniarki są gotowe na zmiany jakie są proponowane. 5.6% nie ma zdania na 
ten temat. Z analizy statystycznej wynika, że większość środowiska pielęgniarskiego 
wykazuje duże zaufanie i  szacunek do nowego zawodu pielęgniarki zaawansowanej 
praktyki i jest gotowe na wprowadzenie gradacji zawodu pielęgniarki a co za tym idzie 
podziału obowiązków. 
WNIOSKI: Badania przeprowadzone wśród polskich pielęgniarek i pielęgniarzy 
wskazują na konieczność dalszego rozwijania pielęgniarek zaawansowanej praktyki 
jako obszaru zainteresowania badań w dziedzinie pielęgniarstwa. Wyniki wskazują 
na silne zainteresowania nową możliwością rozwoju zawodowego, natomiast 
wykazują silne niezrozumienie przyszłej roli jaką w systemie polskiej ochrony 
zdrowia miałaby pełnić pielęgniarka APN. Wynika to ze słabego przygotowania 
merytorycznego oraz braku dostępnych polskich publikacji na temat tego 
zagadnienia. Nowe pokolenie pielęgniarek edukowane zgodnie ze światowymi 
standardami przygotowane jest i gotowe do podjęcia samodzielnej pracy z pacjentem 
i wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 
SŁOWA  KLUCZOWE: wiedza, pielęgniarki, zawansowana praktyka 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Analiza skuteczności nieinwazyjnych metod wentylacji u pacjentów zakażony- 
ch wirusem SARS CoV 2 
 
AUTORZY 
Adam Jakubowski,  Sylwia Jabłońska, Grzegorz Łopieński, Marzena 
Wojewódzka- Żelezniakowicz, Jerzy Robert Ładny, Agnieszka Szymańska 

 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB 
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr hab. n. med. Marzena Wojewódzka- Żelezniakowicz 
 
WSTĘP:  Około 5% pacjentów z COVID-19 wymaga przyjęcia na OIT z powodu ostrej 
niewydolności oddechowej. Według piśmiennictwa 71-90% z tych pacjentów jest 
wentylowana mechanicznie, zaś śmiertelność sięga 60%. Istotne w leczeniu jest 
zastosowanie wentylacji nieinwazyjnej (NIV), a także kaniuli donosowej o wysokim 
przepływie (HFNC), co pozwala niejedno- krotnie uniknąć respiratoroterapii. 
CEL PRACY: Porównanie skuteczności leczenia hipoksemicznej niewydolności 
oddechowej za pomocą NIV i HFNC u pacjentów z COVID-19. 
MATERIAŁ I METODY:  Analiza dokumentacji medycznej pacjentów z ostrą 
niewydolnością oddechową z COVID-19 hospitalizowanych na SOR USK w 
listopadzie 2020 roku. Retrospektywnie zakwalifikowano 15 i 12 pacjentów z saturacją 
krwi tętniczej < 85% przy użyciu maski z rezerwuarem tlenowym, u których stosowano 
odpowiednio HFNC i NIV jako terapię pierwszego rzutu. 
WYNIKI:  Spośród 15 pacjentów, u których stosowano HFNC jako terapię pierwszego 
rzutu, u 8 (53%) zastosowano NIV jako terapię ratunkową. Wśród 12 pacjentów, 
którzy stosowali NIV jako terapię pierwszego rzutu, u 3 (25%), p<0,01 istniała 
konieczność intubacji i włączenia wentylacji mechanicznej. Przy zastosowaniu HFNC 
uzyskano wzrost saturacji krwi tętniczej średnio o 6%, zaś po włączeniu NIV o 13% 
(p<0.01). 
WNIOSKI:  U pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19 
stwierdzono wyższą skuteczność NIV w utrzymaniu saturacji krwi tętniczej> 92%. 
SŁOWA KLUCZOWE: COVID-19, kaniula nosowa o wysokim przepływie, wentylacja 
nieinwazyjna, intubacja 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Analiza stanu wiedzy na temat elektrowni jądrowych oraz ochrony 
radiologicznej w Polsce 
 
AUTORZY 
Piórkowska Urszula, Szymański Kamil, Stypułkowska Katarzyna 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe „Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Elwira Gawarecka 
 
 
WSTĘP: Elektrownie jądrowe są w dzisiejszych czasach tematem bardzo 
popularnym, ale również wzbudzającym emocje. Poniższa praca jest efektem badań 
ankietowych mających na celu zbadanie wiedzy Polaków na temat elektrowni 
jądrowych, ich nastawienia do tego źródła energii oraz ochrony radiologicznej. 
CEL  PRACY: Zbadanie wiedzy poszczególnych grup ludności na temat elektrowni 
jądrowych oraz ochrony radiologicznej. 
MATERIAŁ I  METODY: Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2020 roku za 
pomocą autorskiej ankiety utworzonej przy pomocy kwestionariusza Google oraz 
udostępnianej respondentom przy pomocy mediów społecznościowych, głównie 
platformy Facebook. Analizy wyników dokonano za pomocą programu Statistica. 
WYNIKI: Badaniem zostało objętych 418 losowych ankietowanych. Prawie ¾ 
ankietowanych stanowiła płeć męska (74,6%). Ponad połowa (57,4%) ankietowanych 
to osoby, które nie przekroczyły 23 roku życia. Najmniejsza grupa to osoby pomiędzy 
36 a 50 rokiem życia (6,9%). Blisko połowa ankietowanych zadeklarowała, że mieszka 
w dużym mieście (49,4%), najmniej ankietowanych zamieszkuje na wsi (22,3%). 
Zdecydowana większość ankietowanych (95,9%) nie jest pracownikami medycznymi 
pracującymi w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. 
WNIOSKI: Ankietowani reprezentowali raczej pozytywny stosunek do elektrowni 
atomowych. Najwięcej różnic istotnych statystycznie zaobserwowano pomiędzy 
przedstawicielami płci. 
SŁOWA  KLUCZOWE:  elektrownie atomowe, ochrona radiologiczna, wiedza 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Czy tomografia dwuenergetyczna to przyszłość w diagnostyce chorób serca?  

 
AUTORZY 
Szymański Kamil, Krulikowska Matylda  
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe „Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii UMB 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Elwira Gawarecka 
 
WSTĘP: Rozwój innowacyjnych technik obrazowania ma ogromne znaczenie we 
współczesnej medycynie. Oprócz tego, że techniki te stają się bardziej dokładne, czy 
ich realizacja przebiega w krótkim czasie, to również coraz mniej obciążają organizm 
pacjenta. Eliminują lub ograniczają dawkę promieniowania jonizującego, jak i stają się 
coraz mniej inwazyjne. Rozwój pozwolił przejść barierę „kompromisu” pomiędzy 
bezpieczeństwem pacjenta, a skutecznością wynikającą z postawienia trafnej 
diagnozy. W przypadku standardowej tomografii komputerowej (TK), mamy do 
czynienia z większym narażeniem badanego na promieniowanie jonizujące niż w 
przypadku wykorzystania standardowego badania rentgenowskiego (RTG), ale za to 
otrzymujemy skany bardzo wysokiej jakości, ułatwiające postawienie trafnej diagnozy. 
A z kolei przy użyciu ultrasonografu, wykorzystującego działanie nieszkodliwej fali 
ultradźwiękowej, nie ma narażenia pacjenta na dawkę promieniowania, ale 
otrzymywane obrazy nie są już tak szczegółowe i dokładne. W przeciągu ostatnich lat 
zauważono, że istnieje inna metoda obrazowania mięśnia sercowego, wykorzystująca 
promieniowanie jonizujące. Jest nią tomografia dwuenergetyczna (DECT). Umożliwia 
ona lepszą ocenę zmian patologicznych znajdujących się w tym niezwykle ważnym 
narządzie. Jednocześnie pozwala na określenie składu chemicznego badanego 
materiału. 
CEL BADAŃ Celem pracy była charakterystyka metody dwuenergetycznej tomografii 
oraz innych metod diagnostycznych stosowanych w chorobach serca.:  
MATERIAŁ I METODYKA: analiza piśmiennictwa: publikacji naukowych, książek i 
podręczników. 
WNIOSKI: Tomografia dwuenergetyczna jest badaniem innowacyjnym, pokazującym 
jak każda nowa zmiana w dotychczas znanej metodzie - jaką jest tomografia 
komputerowa, może poprawić efektywność diagnostyczną. Za pomocą niej 
uzyskujemy miedzy innymi  

● Obraz niskoenergetyczny 80 kV (czasem 100 kV) 
● Obraz wysokoenergetyczny 140 kV 
● Obraz sumacyjny, pochodzący z nałożenia obu obrazów 
● Obraz spektralny z możliwością analizy poszczególnych składników 
● Redukcję dawki środka kontrastowego do 60% w porównaniu ze standardową 

tomografią komputerową 
Naszym zdaniem dwuenergetyczna tomografia komputerowa, stanowi przyszłość w 
ocenie zmian serca. Nie jest jeszcze do końca rozpowszechniona, a korzyści 
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diagnostyczne jakie przynosi, powinny pomóc jej znaleźć odpowiednie miejsce w 
diagnostyce chorób serca.  
SŁOWA KLUCZE: tomografia dwuenergetyczna; DECT; diagnostyka obrazowa 
serca;  
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MARIUSZ PANCZYK 

  

Farmaceuta, dr hab. nauk o zdrowiu, adiunkt w Zakładzie Edukacji                            i 
Badań w Naukach o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

W 2007 roku kończył studia magisterskie na kierunku farmaceutycznym 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2003-2007 w ramach Studium 
Doktoranckiego realizował pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Marka 
Mirowskiego. W 2007 roku uzyskał z wyróżnieniem dyplom doktora nauk 
farmaceutycznych w zakresie biologii molekularnej, na podstawie rozprawy: 
„Polimorfizm genu MDR1 (ABCB1) kodującego białko oporności wielolekowej u osób 
chorych na raka jelita grubego w populacji łódzkiej”. Od września do grudnia 2007 roku 
odbywał staż zawodowy jako specjalista ds. rejestracji leków w Science Pharma Sp.                            
z o.o. w Warszawie. 

Od 2008 roku jest związany zawodowo z Wydziałem Nauki o Zdrowiu 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dawniej Akademia Medyczna                                
w Warszawie). Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia                        
w którym od maja 2014 roku kieruje Pracownią Ewaluacji i Doskonalenia Kształcenia 
Medycznego. Ponadto w 2014 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie ochrony własności 
intelektualnej. 

W maju 2018 roku decyzją Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM uzyskał 
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Habilitacja
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Jest autorem/współautorem ponad 30 rozdziałów w monografiach i 
podręcznikach oraz 110 prac opublikowanych zarówno w polskich jak i zagranicznych 
czasopismach biomedycznych.  Jest także uczestnikiem licznych międzynarodowych 
konferencji naukowych (60 streszczeń). Jest aktywnym recenzentem manuskryptów 
nadsyłanych do Redakcji czasopism z listy JCR.  Ponadto jest członkiem rady 
naukowej Journal of Pharmacy Practice and Community Medicine (JPPCM) oraz 
członkiem The European Public Health Association (EUPHA) oraz Polskiego 
Towarzystwa Zdrowia Publicznego.  

Międzynarodową działalność naukową rozwija poprzez kontakty w ramach sieci 
naukowej International Network for Health Workforce Education.  Współpracuje 
ponadto z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w 
Warszawie i Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. 

W 2017 roku jako ekspert współtworzył Księgę Rekomendacji "Zdrowy 
Obywatel, Zdrowa Polska". Był także uczestnikiem debaty orgazniowanej przez 
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w panelu "Profesjonaliści medyczni – jak 
kształcić, motywować i zniwelować deficyt". 

Ukończył liczne kursy w tymi między innymi: Gene Expression School (Applied 
Biosystems), Statystyczna metodologia badań klinicznych (Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego), Web of Science Next Generation (Thomson Reuters), 
Jak w praktyce korzystać z zaawansowanej analizy danych (StatSoft Polska), Text 
mining i web scrapping w R (Uniwersytet Warszawski). 

W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną z metodologią 
badań, w tym wybranymi zagadnieniami z zakresu planowania badań, statystyki 
medycznej i analizy danych biomedycznych.  

W swoim podejściu naukowym hołduje idei medycyny opartej na dowodach 
naukowych (Evidence-based medicine, EBM). 

 

 
Źródła danych: https://zakladdydaktyki.wum.edu.pl/content/sklad-osobowy 
 



 

93 
 

CZĘŚĆ   SZKOLENIOWA   KONFERENCJI 

• Praktyczne aspekty pisania publikacji naukowej  
dr hab. Mariusz Panczyk, WUM   

         https://www.youtube.com/watch?v=BYRtdpuNu9g 

 

• Efektywne wyszukiwanie literatury naukowej z użyciem bazy 
PubMed/ MEDLINE® 
dr hab. Mariusz Panczyk, WUM   

         https://www.youtube.com/watch?v=BYRtdpuNu9g 

 

• Gromadzenie, zarządzanie i udostępnianie zasobów 
bibliograficznych za pomocą EndNote 
dr hab. Mariusz Panczyk, WUM  

https://www.youtube.com/watch?v=uK1Lbi9lIxk&t=0s 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BYRtdpuNu9g
https://www.youtube.com/watch?v=BYRtdpuNu9g
https://www.youtube.com/watch?v=uK1Lbi9lIxk&t=0s
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