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• Wiktoria Ciok - studentka 

• Justyna Żygałło - studentka 
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SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM  KONFERENCJI 

II KONFERENCJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH  
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU  

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU  
26  MARCA  2022 

 

 
 

9.00 - 9.15  
Powitanie gości 
 
9.15 - 9.30 
Wystąpienia gości 
 
9.30 – 13.00 
Prezentacja referatów - GRUPA I 
Przewodnicząca - dr hab. Matylda Sierakowska  
Członkowie -  dr hab. Anna Hryniewicz, dr hab. Małgorzata Zujko 
 
9.30-9.45 
Warpechowski Jędrzej, Warpechowski Marcin: Współczynnik neutrofilowo-
płytkowy w przewidywaniu braku odpowiedzi na leczenie w terapii 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wedolizumabem i infliksymabem.  
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  Dr hab. n. med. Robert Milewski 
 
9.45-10.00 
Sawicki Michał1, Stolarska Aleksandra1, Piórkowska Urszula1, Kuderewska-
Gawarecka Elwira2:  Skutki wybuchu elektrowni w Czarnobylu na organizm 
1Studenckie Koło Naukowe „Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Wydział  Lekarski z 
Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku  
Opiekun Koła: mgr Elwira Kuderewska- Gawarecka  
2Zakład Radiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w  Języku 
Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
 

10.00-10.15 
Skowrońska Magdalena1, Zańko Adrianna2, Milewski Robert3: Porównanie 
poziomu wiedzy na temat zespołu policystycznych jajników wśród studentek 
kierunków medycznych 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun SKN: dr hab. n. med. Robert Milewski 
2Szkoła Doktorska UMB Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
3Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny                                
w Białymstoku 
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10.15-10.30 
Pieńkosz Lidia Aleksandra1, Chorąży Monika2, Milewski Robert3: Analiza czasu 
hospitalizacji pacjentów z rozpoznaniem udaru w Klinice Neurologii 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2019-2020 
1Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
Opiekun SKN: dr hab. n. med. Robert Milewski 
2Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, 
3Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny                               
w Białymstoku 
 

10.30-10.45 
Grodzka Angelika1, Jankowska Dorota2, Sawicka-Śmiarowska Emilia3,                                                           
Żukowska Ewelina3, Sobkowicz Bożena3: Cukrzyca a rokowanie u pacjentów                 
z ostrą zatorowością płucną 
1 Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun Kola : dr hab. Robert Milewski 
2 Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny                                
w Białymstoku 
3 Klinika Kardiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku 
Angielskim, Uniwersytet w Białymstoku 
 
10.45-11.00 
Sobocińska Aleksandra1, Lafleur Jakub1, Kuderewska-Gawarecka Elwira2: 
Nowotwór piersi w Polsce  
1 Studenckie Koło Naukowe ,,Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
  Opiekun: mgr Elwira Kuderewska-Gawarecka 
2 Zakład Radiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku 
Angielskim, Uniwersytet w Białymstoku 

 
11.00-11.15 
Milewska Karolina1, Milewski Marcin1, Milewski Robert2: Stosunek do szczepień 
i tematyki pandemii studentów polskich uczelni, ze szczególnym uwzględnie-
niem studentów kierunków medycznych 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o 
Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun SKN: dr. hab. Robert Milewska, mgr Adrianna Zańko 
2Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny                                
w Białymstoku 

 
11.15-11.30 
Milewski Marcin1, Gołębiewska-Niezgoda Dominika1, Krzyżak Michalina2, 
Żendzian-Piotrowska Małgorzata2: Ocena zdrowia psychicznego studentów                   
w czasie pandemii Sars-CoV-2 
1Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, 
Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun Koła: dr Michalina Krzyżak 
2Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny                                
w Białymstoku 
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11.30-11.45 
Kuźma Katarzyna: Analiza hospitalizacji dzieci z powodu cukrzycy typu                                   
I w Polsce 
Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Zakład  Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk                               
o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun Koła: dr Dominik Maślach 
 

11.45-12.00 
Karwowska Anita1, Gałek Sylwia Justyna1, Krzyżak Michalina2, Maślach 
Dominik3: Zagrożenia zdrowia i ich profilaktyka na stanowisku pracy technika 
dentystycznego 
1Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Zakład  Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk                           
o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun Koła: dr Dominik Maślach 
2Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny                                   
w Białymstoku 
3Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
 

12.00-12.15 
Kostusik-Kruszyłowicz Justyna1, Dąbrowska Agnieszka1, Krzyżak Michalina2: 
Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez studentów 
1Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, 
Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun Koła: dr Michalina Krzyżak 
2Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny                                   
w Białymstoku 
 
12.15-12.30 
Baran Adrianna: Ocena wiedzy i świadomości pacjentów z alergią na jad 
owadów błonkoskrzydłych na temat możliwości wystąpienia stanów nagłych 
Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, 
Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun Koła: dr Michalina Krzyżak 
 
DYSKUSJA 

 
9.30 – 13.00 
Prezentacja referatów  GRUPA II 
Przewodnicząca - dr hab. Jolanta Lewko   
Członkowie -  dr hab. Halina Doroszkiewicz, dr hab. Grażyna Kobus 
 
9.30-9.45 
Czorniej Klaudia Paula: Nadwaga i otyłość jako nowy problem społeczno-
medyczny - diagnostyka,  profilaktyka, programowanie rehabilitacji 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy 
Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 

 
9.45-10.00 
Popławska Magda: Rola edukacji pielęgniarskiej w przypadku pacjentki z odmą 
opłucnową, nadciśnieniem tętniczym oraz chorobami współistniejącymi 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko-Trambecka 
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10.00-10.15 
Sejbuk Monika1, Konopko Rafał1, Sopek Katarzyna1, Zinkow Anna1, Kuczyńska 
Małgorzata1, Witkowska Anna2: Sposób żywienia i suplementacja diety w dobie 
pandemii covid-19 
1Koło Naukowe Zakładu Biotechnologii Żywności Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet           
Medyczny w Białymstoku  
Opiekun Koła: dr hab. Anna Witkowska 
2 Zakład Biotechnologii Żywności 
 

10.15-10.30 
Czorniej Klaudia Paula: Dystrofia mięśniowa Duchenne’a i Beckera jako 
najczęściej występujące typy dystrofii mięśniowych - charakterystyka, leczenie, 
rehabilitacja 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy 
Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun SKN: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 
 

10.30-10.45 
Szczubełek Aneta: Czy weganie są narażeni na osteomalację? 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki 
Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko-Trambecka 

 
10.45-11.00 
Kaczyńska Alicja, Żebrowska Patrycja: Terapia jąkania u dzieci w wieku 
szkolnym i wczesnoszkolnym 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: mgr Anna Kraszewska 

 
11.00-11.15 
Popławska Magda: Alergia kontaktowa i wziewna a życie towarzyskie- co 
wspólnego mają ze sobą oba pojęcia? 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki 
Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko-Trambecka 

 
11.15-11.30 
Wróbel Sandra, Zaleska Anna, Bajko Julia: Przymusowa hospitalizacja 
psychiatryczna - struktura przyjęć bez zgody pacjenta 
Studenckie Koło Prawa Medycznego przy Zakładzie Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  Marcin Ejsmont 

 
11.30-11.45 
Raczkowska Joanna, Leończak Magdalena: Karmienie naturalne – wsparcie 
rozwoju dziecka, korzyści dla matki 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UM, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: mgr Anna Kraszewska 
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11.45-12.00 
Czorniej Klaudia Paula: Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny     
w Białymstoku 
Opiekun: dr n. o zdr. Zofia Dzięcioł-Anikiej 

 
12.00-12.15 
Mateńko Marta, Putkowska Paulina: Rehabilitacja oddechowo-fonacyjna                                        
z zastosowaniem metody Lax Vox u pacjentów po przebyciu COVID-19 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: mgr Anna Kraszewska 

 
12.15-12.30 
Konarzewska Martyna1, Chomaniuk Aleksandra1, Sierżantowicz Regina2, Gryko 
Mariusz2: Leczenie  pacjentów z tętniakiem aorty piersiowo brzusznej za pomocą 
stentgraftu t-Branch 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: dr n. med. Regina Sierżantowicz 
2Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

 
DYSKUSJA  

 
13.00-13.30  
Przerwa kawowa  
 
13.30 - 14.30   
Obrady  Komisji  i przyznanie nagród za prezentowane prace 
 
13.30-15.00 
Warsztaty z pierwszej pomocy dla uczestników Konferencji 
 
15.00 – 15.20 
Ogłoszenie wyników rankingu SKN WNoZ UMB 
(Komisja - prof. Sławomir Terlikowski, prof. Bożena Dobrzycka, prof. Ludmiła 
Marcinowicz, dr hab. Mateusz Cybulski) 
 
15.20 - 16.15 
Ogłoszenie wyników prezentacji prac 
(dr hab. Jolanta Lewko, dr hab. Matylda Sierakowska,  dr hab. Grażyna Kobus, dr hab. 
Małgorzata Zujko, dr hab. Anna Hryniewicz) 
 
Wręczenie nagród – prof. Sławomir Terlikowski  
 
16.15 
Zakończenie 
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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  
Regulamin przygotowania streszczenia 

 
1. Streszczenia powinny być napisane w języku polskim - max. 200 słów, czcionka 

Times New Roman, wielkość 12 
2. Streszczenia powinny mieć następujący układ: 

1. Wstęp 
2. Cel badań 
3. Materiał i metodyka  
4. Wyniki  
5. Wnioski  
6. 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. 
 

 

https://www.umb.edu.pl/studenckie_kola_naukowe_wnoz
mailto:konferencja.skn.wnoz@wp.pl
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§ 4 
 Regulamin obrad 

 
1. Warunki prezentacji: 

• Język obrad: polski. 

• Czas przeznaczony na prezentację referatów wynosi 15 minut. 

• W przypadku potrzeby prezentacji pracy z użyciem innego sprzętu niż rzutnik 
multimedialny, prosimy powiadomić Komitet Organizacyjny co najmniej na 
tydzień przed dniem prezentacji. 

• Dyskusje nad referatami odbywać się będą na końcu sesji. 

• Przewodniczący Sesji może skrócić czas prezentacji pracy w przypadku 
opóźnienia w harmonogramie wystąpień oraz ograniczyć liczbę dyskutantów. 

• Uczestnik konferencji powinien dostarczyć prezentację nie później niż na 30 
min. przed wystąpieniem lub przesłać wcześniej na email Konferencji.  

• Nośniki z prezentacjami multimedialnymi powinny być oznaczone 
nazwiskiem pierwszego autora i tytułem pracy. 

2. Referenci przed sesją zobowiązani są zgłosić swoją obecność nie później niż 
na 30 min. przed jej rozpoczęciem. 

3. Prezentacje odbywać się będą wg harmonogramu ustalonego przez Komitet 
Organizacyjny, który zostanie podany do wiadomości zainteresowanych 
minimum 10 dni przed prezentacją. 

4. Prezentowane na Konferencji prace będą oceniane przez Jury, oddzielnie                     
w grupie I  i  grupie II. 

5. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 
6. Za prezentowane prace w poszczególnych grupach przyznawane będą I, II, III 

nagrody i wyróżnienia. 
7. 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 druku prac pełnotekstowych 

 
1. W monografiach mogą być umieszczone prace oryginalne i poglądowe.  
2. Monografie będą wydane wyłącznie w formie CD. 
3. Jeden SKN może drukować kilka prac, o ile są one prezentowane na 

Konferencji. 
4. Prace napisane niezgodnie z regulaminem lub bez dołączonego oświadczenia 

autorów będą odsyłane autorom. 
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5. Prace będą poddane recenzji dwóch wybranych specjalistów z danej dziedziny. 
6. 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. 

7. 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. 

8. Za opublikowanie pracy w monografii nie będą płacone honoraria autorskie. 
9. Jeden egzemplarz CD monografii otrzymuje jedynie pierwszy autor rozdziału. 
10. 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.  

11. 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).  

12. 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). 

• 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 imienia 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. 
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• 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 15.03.2021). 

• 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.  
 

§ 6  
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.  

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 

http://www.edukacja/
mailto:iod@umb.edu.pl
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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. 
 

§ 7  
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. 
 
 

§ 8 
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   BĘDZIE   CZYNNE 

 

Centrum Naukowo-Dydaktyczne 
 Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB 

Białystok ul. Szpitalna 37 
 

26.03.2022  -  8.00 - 15.00   
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STRESZCZENIA   GRUPA  I    9.30 – 13.00 

WYKAZ    STRESZCZEŃ  

GRUPA I 

Jędrzej Warpechowski, Marcin Warpechowski: Współczynnik neutrofilowo-
płytkowy w przewidywaniu braku odpowiedzi na leczenie w terapii 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wedolizumabem i infliksymabem.  
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  Dr hab. n. med. Robert Milewski 

Michał Sawicki1, Aleksandra Stolarska1, Urszula Piórkowska1, Elwira 
Kuderewska-Gawarecka2:  Skutki wybuchu elektrowni w Czarnobylu na 
organizm 
1Studenckie Koło Naukowe „Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Wydział  Lekarski 
z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,  Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku  
Opiekun Koła: mgr Elwira Kuderewska- Gawarecka  
2Zakład Radiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w  Języku 
Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

Magdalena Skowrońska1, Adrianna Zańko2, Robert Milewski3: Porównanie 
poziomu wiedzy na temat zespołu policystycznych jajników wśród studentek 
kierunków medycznych 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun SKN: dr hab. n. med. Robert Milewski 
2Szkoła Doktorska UMB Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
3Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku 

Lidia Aleksandra Pieńkosz1, Monika Chorąży2, Robert Milewski3: Analiza czasu 
hospitalizacji pacjentów z rozpoznaniem udaru w Klinice Neurologii 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2019-2020 
1Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
Opiekun SKN: dr hab. n. med. Robert Milewski 
2Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, 
3Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku 

Angelika Grodzka1, Dorota Jankowska2, Emilia Sawicka-Śmiarowska3, 
Ewelina Żukowska3, Bożena Sobkowicz3: Cukrzyca a rokowanie u pacjentów 
z ostrą zatorowością płucną 
1 Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku  
Opiekun Kola : dr hab. Robert Milewski 
2 Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku 
3 Klinika Kardiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku 
Angielskim, Uniwersytet w Białymstoku 
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Aleksandra Sobocińska1, Jakub Lafleur1, Elwira Kuderewska-Gawarecka2: 
Nowotwór piersi w Polsce  
1 Studenckie Koło Naukowe ,,Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: mgr Elwira Kuderewska-Gawarecka 
2 Zakład Radiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku 
Angielskim, Uniwersytet w Białymstoku 

Karolina Milewska1, Marcin Milewski1, Robert Milewski2: Stosunek do szczepień 
i tematyki pandemii studentów polskich uczelni, ze szczególnym uwzględnie-
niem studentów kierunków medycznych 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun SKN: dr. hab. Robert Milewska, mgr Adrianna Zańko 
2Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku 

Marcin Milewski1, Dominika Gołębiewska-Niezgoda1, Michalinia Krzyżak2, 
Małgorzata Żendzian-Piotrowska2: Ocena zdrowia psychicznego studentów 
w czasie pandemii Sars-CoV-2 
1Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, 
Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun Koła: dr Michalina Krzyżak 
2Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku 

Katarzyna Kuźma: Analiza hospitalizacji dzieci z powodu cukrzycy typu 
I w Polsce 
Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk  
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Opiekun Koła: dr Dominik Maślach

Anita Karwowska1, Justyna Sylwia Gałek1, Michalina Krzyżak2, Dominik 
Maślach3: Zagrożenia zdrowia i ich profilaktyka na stanowisku pracy technika 
dentystycznego 
1Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Zakład  Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk  
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Opiekun Koła: dr Dominik Maślach
2Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku 
3Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

Justyna Kostusik-Kruszyłowicz1, Agnieszka Dąbrowska1, Michalina Krzyżak2: 
Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez studentów 
1Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, 
Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun Koła: dr Michalina Krzyżak 
2Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku 

Adrianna Baran: Ocena wiedzy i świadomości pacjentów z alergią na jad 
owadów błonkoskrzydłych na temat możliwości wystąpienia stanów nagłych 
Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy Zakładzie Higieny, 
Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun Koła: dr Michalina Krzyżak 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Współczynnik neutrofilowo-płytkowy w przewidywaniu braku odpowiedzi na leczenie 
w terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wedolizumabem i infliksymabem.  

AUTORZY 
Jędrzej Warpechowski1,  Marcin Warpechowski2 

NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
2Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr hab. n. med. Robert Milewski 

WSTĘP 
Utrata odpowiedzi (UO) w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) 
lekami biologicznymi jest definiowana jako kliniczny nawrót objawów choroby 
podczas leczenia podtrzymującego po osiągnięciu remisji choroby w okresie indukcji, 
wymagający optymalizacji dawki drugich terapii alternatywnych. Częstość 
występowania UO jest nadal dość wysoka. 

CEL  PRACY 
Ocena przydatności klinicznej wskaźnika neutrofilowo-płytkowego w przewidywaniu 
odpowiedzi na leczenie u pacjentów z WZJG poddanych terapii infliksymabem 
i wedolizumabem.  

MATERIAŁ I  METODY 
35 chorych poddano biologicznemu leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego 
infliksymabem i wedolizumabem (odpowiednio 16 infliksymabem i 19 
wedolizumabem). Wszyscy pacjenci osiągnęli remisję w fazie indukcji terapii. W 
okresie leczenia podtrzymującego u 13 pacjentów zdiagnozowano utratę odpowiedzi 
(5 z infliksymabem i 8 z wedolizumabem). Podczas każdej wizyty wykonywano pełną 
morfologię krwi. 

WYNIKI 
Wskaźnik neutrofilowo-płytkowy u pacjentów z brakiem odpowiedzi na leczenie 
(mediana: 19,41; Q1 = 16,88; Q3 = 21,67) był znacząco wyższy niż u pacjentów z 
utrzymującą się odpowiedzią (mediana: 13,62; Q1 = 11,85; Q3 = 17,01)(P=0,05). 
Zaobserwowaliśmy istotne różnice w wartości wskaźnika neutrofilowo-płytkowego 
między pacjentami z utrzymującą się odpowiedzią a brakiem odpowiedzi na leczenie 
(p=0,007). 

WNIOSKI 
Wskaźnik neutrofilowo-płytkowy jest przydatny diagnostycznie w monitorowaniu 
braku odpowiedzi na leczenie u pacjentów z WZJG leczonych wedolizumabem        
i infliksymabem.  

SŁOWA KLUCZOWE 
spółczynnik neutrofilowo-płytkowy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 
wedolizumab, infliksymab 
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Michał Sawicki, Aleksandra Stolarska, Urszula Piórkowska, Elwira Kuderewska-Gawarecka 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Skutki wybuchu elektrowni w Czarnobylu na organizm człowieka 

AUTORZY 
Michał Sawicki1, Aleksandra Stolarska1, Urszula Piórkowska1, Elwira Kuderewska-
Gawarecka2

NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1Studenckie Koło Naukowe „Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Wydział 
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
2Zakład Radiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem 
Nauczania w  Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
mgr Elwira Kuderewska-Gawarecka 

WSTĘP 
Elektrownia to zakład energetyczny, w którym wytwarzana jest energia  elektryczna. 
Na zakład ten składa się szereg urządzeń generujących prąd elektryczny wraz 
z odpowiednimi pomieszczeniami gospodarczymi. W zależności od rodzaju 
przetwarzanej energii na energię elektryczną wyróżniamy takie rodzaje elektrowni, jak: 
cieplna, wodna, wiatrowa, słoneczna i jądrowa. Elektrownia jądrowa jest rodzajem 
elektrowni cieplnej. Energię cieplną uzyskuje się w wyniku szeregu reakcji 
łańcuchowych rozszczepienia jąder atomowych pierwiastków ciężkich. Przekazywane 
ciepło, które zmienia się później w parę wytwarza prąd elektryczny.  W roku 1977 
powstała Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu, która działała właśnie na takiej zasadzie. 
W wyniku zbyt wysokiego ciśnienia pary wodnej doszło do szeregu licznych reakcji, 
które spowodowały awarie Elektrowni. Wybuch Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu jest 
uznawany za największą katastrofę w historii energetyki atomowej. Ze względu na 
rozległy poziom skażenia promieniotwórczymi  pierwiastkami (Cez -137; Jod -11; 
Stront - 90 ; Pluton - 239 ) kontrolą została objęta m.in. Polska. Przedstawiono szereg 
analiz i raportów, które ukazują bezpośrednie następstwa wybuchu oraz skutki 
odległe. Na przestrzeni lat i szeregu badań zaobserwowano związek między 
wybuchem Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu  a chorobami, które występują u ludzi.  

CEL  PRACY 
Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych skutków, jakie przyniósł wybuch 
elektrowni w Czarnobylu na organizm człowieka.  

MATERIAŁ I  METODY 
Analiza piśmiennictwa: publikacji naukowych, książek, podręczników i stron 
internetowych. 

WNIOSKI 

Wybuch elektrowni jądrowej w Czarnobylu był największą katastrofą w historii 
energetyki jądrowej oraz największą katastrofą przemysłową w XX wieku. Awaria ta 
została zakwalifikowana do siódmego, najwyższego stopnia w skali INES. Wydarzenie        



33 

Michał Sawicki, Aleksandra Stolarska, Urszula Piórkowska, Elwira Kuderewska-Gawarecka 

to  przyczyniło się do zwiększenia liczby zgonów na świecie w wyniku ostrej choroby 
popromiennej oraz przyczyniło się do rozwoju licznych chorób i zaburzeń. W kolejnych 
latach uwaga badaczy powinna skupić się na osobach, które w czasie wypadku były 
dziećmi. W badaniach epidemiologicznych należałoby zająć się poszukiwaniem 
zależności między dawką otrzymanego promieniowania a występowaniem schorzeń 
nienowotworowych schorzeń z zakresu dermatologii, okulistyki, gastrologii, urologii 
oraz psychiatrii) oraz nowotworowych (w szczególności dotyczących raka tarczycy 
i białaczki). Wybuch niewątpliwie wpłynął na zdrowie populacji oraz przyczynił się do 
utraty zaufania do energetyki jądrowej.  

SŁOWA KLUCZOWE 
Czarnobyl, wybuch, wpływ na organizm człowieka 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Porównanie poziomu wiedzy na temat zespołu policystycznych jajników wśród 
studentek kierunków medycznych 

AUTORZY 
Magdalena Skowrońska1, Adrianna Zańko2, Robert Milewski3

NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej przy 
Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
2Szkoła Doktorska UMB Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
3Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej przy Wydziale Nauk o Zdrowiu 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Mgr Adrianna Zańko 
Dr hab. Robert Milewski 

WSTĘP 
Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest powszechnym zaburzeniem 
endokrynologicznym, które dotyka ok. 10% kobiet w wieku rozrodczym. 
Charakteryzuje się nieprawidłowościami w zakresie reprodukcji, endokrynologii 
i metabolizmu. Trwałe zaburzenia równowagi hormonalnej występujące w PCOS 
bardzo często prowadzą do problemów z płodnością. Podstawowe mechanizmy 
patofizjologiczne tej choroby pozostają niejasne. Modyfikacja stylu życia jest 
uważana za skuteczną i bezpieczną opcję leczenia u kobiet z PCOS. 

CEL  PRACY 
Celem pracy była analiza i porównanie poziomu wiedzy na temat PCOS wśród 
studentek dietetyki i studentek innych kierunków medycznych.  

MATERIAŁ I  METODY 
Grupę badaną stanowiło 80 studentek kierunków medycznych. Badanie zostało 
przeprowadzone w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety. Otrzymane wyniki 
poddane zostały analizie statystycznej w programie Statistica 13.3 firmy TIBCO.  

WYNIKI 
Przeprowadzone badania wykazują, że poziom wiedzy studentek dietetyki na temat 
PCOS był wyższy niż studentek innych kierunków medycznych. Analiza danych w 
pracy wykazuje tendencję do wzrostu poziomu wiedzy wśród wszystkich studentek w 
zakresie PCOS w zależności od stopnia edukacji.  

WNIOSKI 
Poziom wiedzy studentek dietetyki na temat PCOS jest wyższy niż studentek innych 
kierunków medycznych. 
Poziom wiedzy wszystkich studentek na temat PCOS jest zależny od wieku 
badanych oraz od etapu kształcenia i jest nadal niewystarczający. 

SŁOWA KLUCZOWE 
PCOS, niepłodność 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Analiza czasu hospitalizacji pacjentów z rozpoznaniem udaru w Klinice Neurologii 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2019-2020 
 
AUTORZY 
Lidia Aleksandra Pieńkosz1, Monika Chorąży2, Robert Milewski3 

 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk                
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
2Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, 
3Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr hab. Robert Milewski  
 
WSTĘP  
Udar mózgu jest to zespół objawów klinicznych powiązany z nagłym wystąpieniem 
ogniskowych lub uogólnionych zakłóceń pracy mózgu, które utrzymują się powyżej 
24 godzin (jeżeli wcześniej nie doprowadzą do zgonu chorego lub nie ustąpią po 
leczeniu) oraz nie są spowodowane innymi czynnikami niż naczyniowymi. 
 
CEL  PRACY 
Celem pracy była analiza czynników mających wpływ na długość hospitalizacji 
pacjentów z rozpoznaniem udaru mózgu. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
Analizą objęto grupę 1321 pacjentów hospitalizowanych z powodu rozpoznania 
udaru w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. 
Zbudowano model regresji liniowej wieloczynnikowej dla zlogarytmowanej zmiennej 
czas pobytu. 
 
WYNIKI  
Stwierdzono, że czas hospitalizacji pacjentów w roku 2020 wydłużył się w 
porównaniu z rokiem 2019. Mogło być to spowodowane słabszym dostępem do 
Podstawowej Opieki Medycznej, przez co pacjenci trafiali do Kliniki w cięższym 
stanie. U pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem oraz u osób, u których 
wykonano większą ilość badań czas hospitalizacji także uległ wydłużeniu. 
 
WNIOSKI 
Według źródeł wiek znacznie wpływa na ryzyko wystąpienia udaru. Analiza 
przeprowadzona na grupie badanej potwierdza tę hipotezę. Wykazała, że pacjenci 
udarowi z towarzyszącym rozpoznaniem zapalenia płuc spędzają na oddziale 
znacznie więcej czasu niż chorzy, u których podczas hospitalizacji nie wystąpiło 
zapalenie płuc. 
 
SŁOWA KLUCZOWE 
Udar mózgu, udar, analiza czynników, czas hospitalizacji, model regresji 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Cukrzyca a rokowanie u pacjentów z ostrą zatorowością płucną 

AUTORZY 
Angelika Grodzka1, Dorota Jankowska2, Emilia Sawicka-Śmiarowska3, 
Ewelina Żukowska3, Bożena Sobkowicz3

NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1 Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet
Medyczny  w Białymstoku
3 Klinika Kardiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem

OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr hab. Robert Milewski 
mgr Adrianna Zańko 

WSTĘP 
Nieleczona ostra zatorowość płucna ma wysoki wskaźnik śmiertelności i jest 
wyraźnie poważnym problemem w dzisiejszym świecie. Istnieją doniesienia, że 
cukrzyca pogarsza rokowania u pacjentów z ostrą zatorowością płucną. 

CEL  PRACY 
Ocena rokowania pacjentów z ostrą zatorowością płucną w kontekście współistnienia 
cukrzycy. 

MATERIAŁ I  METODY 
Wykorzystano dane kliniczne 823 pacjentów leczonych z powodu ostrej zatorowości 
płucnej, zebrane w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego        
w Białymstoku. Do analizy danych wykorzystano test Chi kwadrat Pearsona oraz 
nieparametryczny test U Manna-Whitneya. Porównano funkcje przeżycia Kaplana-
Meiera pacjentów z cukrzycą i bez niej. Stworzono model proporcjonalnych 
hazardów Coxa. Analizę wykonano: STATA/IC. 

WYNIKI 
Z każdym rokiem śmiertelność wśród pacjentów zwiększa się około 1,04 razy. 
Przejście przez pacjenta udaru zwiększa hazard zgonu 2,17 razy. Natomiast 
śmiertelność pacjentów z nowotworem jest aż około 4,63 razy wyższa w porównaniu 
do tych osób, u których nie zaobserwowano nowotworu. Obecność zakrzepicy żył 
głębokich zmniejsza śmiertelność o 31,7%. Nieistotny statystycznie okazał się wpływ 
cukrzycy na hazard zgonu choć model podaje, że obecność cukrzycy zwiększa 
śmiertelność pacjentów około 1,24 razy. 

WNIOSKI 
Obserwuje się negatywny wpływ cukrzycy na prognozy dotyczące śmiertelności 
pacjentów ze zdiagnozowaną zatorowością płucną. Przeprowadzone analizy 
pokazały, że pacjenci z cukrzycą są starsi oraz częściej chorują na nadciśnienie 
tętnicze. Charakteryzują   się wyższymi poziomami TRPG oraz sPAP. Cukrzycy mają 



Angelika Grodzka, Dorota Jankowska, Emilia Sawicka- Śmiarowska,   Ewelina Żukowska,  
Bożena Sobkowicz 

 

 

37 

 

 

 

 

 
 
 
również wyższe poziomy parametrów świadczących o pracy nerek. Stworzony model 
proporcjonalnych hazardów pokazał, że przebycie udaru, obecność nowotworu oraz 
przynależność do grupy wysokiego ryzyka wczesnego zgonu spowodowanego 
zatorowością płucną zwiększa śmiertelność pacjentów. Występowanie cukrzycy 
również zwiększa hazard zgonu, jednak ten wynik nie jest istotny statystycznie.  
 
SŁOWA KLUCZOWE 
cukrzyca, zatorowość płucna 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Nowotwór piersi w Polsce  
 
AUTORZY 
Aleksandra Sobocińska1, Jakub Lafleur1, Elwira Kuderewska-Gawarecka2  
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1Studenckie Koło Naukowe ,,Napromieniowani” przy Zakładzie Radiologii, Wydział 
Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
2Zakład Radiologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem 
Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
mgr Elwira Kuderewska-Gawarecka 
 
WSTĘP 
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet, z tego powodu 
wymaga ścisłej kontroli epidemiologicznej, ze względu na budowę anatomiczną 
piersi diagnostyka radiologiczna odgrywa ważną rolę kontrolującą i przesiewową                         
w wykrywaniu i leczeniu raka piersi. Radioterapia jest obecna na prawie każdym 
etapie i stadium choroby. Wcześnie zdiagnozowany i rozpoznany nowotwór piersi 
można wyleczyć bez amputacji piersi lub znacznego pogorszenia estetycznego.                   
W tym celu należy szerzyć informacje na temat czynników zwiększających ryzyko 
wystąpienia zmian złośliwych oraz bezpieczeństwa i dostępności radiologicznych                   
oraz laboratoryjnych metod diagnostycznych. 
 
CEL  PRACY 
Celem pracy jest przedstawienie istoty problemu nowotworu piersi w Polsce oraz 
omówienie zagadnień z nim związanych. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
Analiza piśmiennictwa: publikacji naukowych, książek, podręczników i stron 
internetowych. 
 
WNIOSKI 
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i dlatego wymaga 
ścisłej kontroli epidemiologicznej. Ze względu na budowę anatomiczną piersi, 
radiodiagnostyka odgrywa ważną rolę kontrolną i przesiewową w wykrywaniu                           
i leczeniu raka piersi. Radioterapia jest obecna niemal na każdym etapie i stadium 
choroby. Wcześnie zdiagnozowany i rozpoznany rak piersi może być wyleczony bez 
amputacji piersi lub znacznego pogorszenia estetyki. W tym celu należy 
rozpowszechniać informacje o czynnikach zwiększających ryzyko wystąpienia zmian 
nowotworowych oraz o bezpieczeństwie i dostępności radiologicznych                                
oraz laboratoryjnych metod diagnostycznych. 
 
SŁOWA KLUCZOWE 
rak piersi, Polska  
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Stosunek do szczepień i tematyki pandemii studentów polskich uczelni, ze 
szczególnym uwzględnieniem studentów kierunków medycznych 

AUTORZY 
Karolina Milewska1, Marcin Milewski1, Robert Milewski2

NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
2Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 

OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr. hab. Robert Milewski 
mgr Adrianna Zańko 

WSTĘP 
COVID-19 to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, wywoływana zakażeniem 
wirusem SARS-COV-2, która została po raz pierwszy zdiagnozowana w listopadzie 
2019 roku w Wuhan w Chinach. Od momentu wybuchu epidemii COVID-19 na 
świecie ruszyły wysiłki skoncentrowane na opracowaniu szczepionki przeciwko 
wirusowi, wywołującemu tą chorobę. Jako metody walki z pandemią eksperci podają 
stosowanie zasady DDM (dystans, dezynfekcja, maseczki), ale przede wszystkim 
wykonuje się szczepienia.  

CEL  PRACY 
Celem pracy była analiza stosunku do szczepień oraz wiedzy na ten temat wśród 
studentów polskich uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem studentów kierunków 
medycznych oraz studentów wydziałów lekarskich. 

MATERIAŁ I  METODY 
Zostało przeanalizowanych 355 ankiet internetowych, które dotyczyły stosunku 
studentów do tematyki szczepień ze szczególnym uwzględnieniem szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz stosunku do pandemii COVID-19. W 
obliczeniach wykorzystano pakiet Statistica 13.3. 

WYNIKI 
Studenci kierunków medycznych w stosunku do niemedycznych różnili się wiedzą na 
temat działania szczepień przeciw COVID-19 (p=0,04), wiedzą na temat obowiązku 
szczepień przeciw odrze (p=0,004), zaszczepieniem się studentów przeciw grypie 
(p=0,014), opinią na temat obostrzeń pandemicznych (p=0,037) oraz opinią o samej 
pandemii COVID-19 (p=0,011). Studenci wydziału lekarskiego w stosunku do 
pozostałych kierunków różnili się m.in. wiedzą o  bezpieczeństwie szczepień przeciw 
grypie (p=0,013), przeciw odrze (p=0,022) oraz dowolnych szczepień (p=0,008), 
różnili się opinią o bezpieczeństwie szczepień przeciw COVID-19 (p=0,01), opinią o 
ich konieczności (p=0,023) oraz faktem ich przebadania przed wprowadzeniem na 
rynek (p=0,034), opinią o obowiązku noszenia maseczek ochronnych (p=0,01), 
opinią o skuteczności maseczek  (p<0,001) oraz opinią o skuteczności mycia        
i  dezynfekcji  rąk (p=0,036),  opinią  na   temat obostrzeń  pandemicznych (p=0,002)  
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oraz opinią o samej pandemii COVID-19 (p=0,001). 
 
WNIOSKI 
Studenci kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego mają najwyższy poziom 
wiedzy dotyczącej tematyki pandemii COVID-19 i szczepień. Niepokojącym faktem 
jest występowanie wśród studentów kierunków innych niż lekarski i lekarsko-
dentystyczny znaczących grup, które głoszą poglądy sprzeczne z zasadami 
medycyny opartej na faktach. 
 
SŁOWA  KLUCZOWE 
szczepienia, pandemia, opinie, studenci  
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Ocena zdrowia psychicznego studentów w czasie pandemii Sars-CoV-2 

AUTORZY 
Marcin Milewski1, Dominika Gołębiewska-Niezgoda1, Michalina Krzyżak2, Małgorzata 
Żendzian-Piotrowska2

NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy 
Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku  
2Zakłade Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 

OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr Michalina Krzyżak 

WSTĘP 
Pandemia SARS-Cov-2 zdecydowanie negatywnie wpłynęła na studentów w wielu 
aspektach zarówno życia prywatnego, jak i akademickiego. Izolacja osób chorych i 
narażonych, zmiana formy nauczania i pracy na zdalną, utrzymywanie dystansu 
społecznego i ograniczenia w kontakcie z ludźmi istotnie pogorszyły ich stan zdrowia 
psychicznego.   

CEL  PRACY 
Celem pracy była ocena stanu zdrowia psychicznego badanych studentów, jak 
również analiza związków pomiędzy obciążeniami pandemią a zdrowiem 
psychicznym. 

MATERIAŁ I  METODY 
Badaną grupę stanowiło 323 studentów uczelni wyższych w Polsce. Udzielili oni 
odpowiedzi na anonimową ankietę internetową obejmującą kwestionariusz PHQ9 
oraz pytania autorskie. Analiza statystyczne została wykonana w programie 
Statitstica i MS Excel. 

WYNIKI 
Wyniki kwestionariusza PHQ9 sugerują występowanie u 9% studentów ciężkiej 
depresji, u 16% umiarkowanie ciężkiej depresji, u 24% umiarkowanej depresji. Nie 
występował związek nasilenia depresji z płcią. Najczęściej zgłaszane problemy 
psychiczne dotyczyły: problemów ze snem, brakiem energii, smutkiem i 
przygnębieniem. Wystąpił istotny statycznie związek pomiędzy stopniem depresji (wg 
PHQ-9) a zmianą spowodowaną pandemią w zakresie: sytuacji zdrowotnej 
(p=0,001), sytuacji rodzinnej (p=0,022), samopoczucia (p=0,001), życia 
towarzyskiego (p=0,001) 

WNIOSKI 
Negatywny wpływ pandemii jest szczególnie widoczny w sferze życia psychicznego 
studentów. Niemal połowa badanych studentów uzyskała wyniki wskazujące na 
wysokie prawdopodobieństwo silnych zaburzeń funkcjonowania psychicznego 
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podczas   pandemii,   a   ponad  ¼ osób sygnalizowała występowanie myśli samobój- 
 
 
czych. Uniwersytety powinny położyć nacisk na wsparcie zdrowia psychicznego, 
aktualizując wytyczne dotyczące zdrowia oraz zapewniając porady i wykłady online, 
aby nauczyć studentów radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia. 

SŁOWA  KLUCZOWE 
zdrowie psychiczne, studenci, pandemia Sars-CoV-2 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Analiza hospitalizacji dzieci z powodu cukrzycy typu I w Polsce 
 
AUTORZY 
Katarzyna Kuźma 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk                      
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr Dominik Maślach 
 
WSTĘP 
Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje cukrzycę jako jedną z czterech 
niezakaźnych jednostek chorobowych powodujących najwyższą umieralność. 
Podkreśla również stale rosnącą liczbę zachorowań na cukrzycę u dzieci i młodzieży. 
Diabetologia dzieci i młodzieży stanowi poważny zakres wyzwań dla ochrony zdrowia 
w każdym kraju ze względu na swój społeczny charakter i utrzymujące się tempo 
wzrostu zachorowań. Zgodnie z zaleceniami tej opieki, każde nowe rozpoznanie 
cukrzycy typu 1 wymaga hospitalizacji w celu wprowadzenia pełnozakresowego, 
holistycznego leczenia. Hospitalizacja dzieci z powodu cukrzycy typu I jest ważnym 
elementem diagnostyki i terapii tej choroby. Dzięki niej młody pacjent i jego 
opiekunowie otrzymują wskazówki dotyczące leczenia oraz zyskują poczucie 
bezpieczeństwa.  
 
CEL PRACY 
Celem pracy była analiza trendu hospitalizacji dzieci z powodu cukrzycy typu I                     
w Polsce w latach 2009-2017. 
 
MATERIAŁ I METODY 
Do przeprowadzenia analizy hospitalizacji dzieci z powodu cukrzycy typu I w Polsce 
w latach 2009-2017 wykorzystano informacje Narodowego Funduszu Zdrowia 
Statystyki Świadczenia JGP. Analizę przedstawiono za pomocą zestawu statystyk 
opisowych wyrażonych w postaci liczb bezwzględnych, wskaźników                                       
i współczynników. Analizę trendów czasowych hospitalizacji w latach 2009-2018 
przeprowadzono za pomocą modeli joinpoint.  
 
WYNIKI 
Liczba hospitalizacji dzieci z powodu cukrzycy w 2009 roku wynosiła 6884 do roku 
2017, wzrosła do wartości 9248. Liczba hospitalizacji dzieci z powodu cukrzycy                    
w całym analizowanym okresie czasu wykazywała tendencję wzrostową, średnio                
o 2,9% (p<0,05) u dziewczynek i 3,5% (p<0,05) u chłopców. Trendy różniły się 
istotnie w zależności od płci (p=0,004). 
 
WNIOSKI 
Wzrost liczby hospitalizacji dzieci z powodu cukrzycy świadczy o postępującej 
epidemii tej choroby. 
 
SŁOWA KLUCZOWE 
cukrzyca typu I, hospitalizacja 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Zagrożenia zdrowia i ich profilaktyka na stanowisku pracy technika dentystycznego 

AUTORZY 
Anita Karwowska1, Sylwia Justyna Gałek1, Michalina Krzyżak2, Dominik Maślach3

NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO:  
1Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia Publicznego, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
2Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
3Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku 

OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr n. med. Dominik Maślach 

WSTĘP 
Praca technika dentystycznego związana jest z ekspozycją na szereg czynników 
szkodliwych. Wśród nich możemy wyróżnić czynniki: chemiczne, biologiczne, 
fizyczne oraz psychofizyczne. Przyczyniają się one do powstawania wielu chorób, 
ale nie wszystkie z nich określane są mianem chorób zawodowych. 

CEL  PRACY 
Głównym celem pracy jest ocena zagrożeń zdrowia, które występują na stanowisku 
pracy technika dentystycznego. 

MATERIAŁ I  METODY 
Badanie przeprowadzono przy użyciu metody sondażu diagnostycznego 
z wykorzystaniem Formularza Google. Kwestionariusz ankiety własnego autorstwa 
zawierał 30 pytań. Formularz ankiety został udostępniony na grupie 
społecznościowej zrzeszających techników dentystycznych. Wzięcie udziału w 
badaniu nie wymagało logowania. Podczas zbierania danych nie były gromadzone i 
przetwarzane dane osobowe respondentów.  

WYNIKI 
W badaniu udział wzięło 142 techników dentystycznych. Najliczniej odpowiadali 
uczestnicy z przedziału wiekowego 20-25 lat, co stanowi prawie połowę grupy 
badanej (48%). Najmniejszą grupę stanowią osoby powyżej 50. roku życia (2,8%). 
Najczęściej zajmowanym stanowiskiem jest akryl (89 osób) i gipsownia (72 osoby). 
33,8% zbadanych techników przyznało, że odczuwa dolegliwości choroby 
wibracyjnej. Jedna czwarta ankietowanych zgłosiła występowanie alergii, z czego 
alergie na akryl lub monomer stanowią 42% , alergie na gips - 17%. Ponad 40% 
techników zgłosiło, że urazy mechaniczne przytrafiają się im kilka razy w tygodniu lub 
częściej. Korzystanie z dostępnych środków ochrony osobistej zdeklarowało 71,8% 
techników. 

WNIOSKI 
Najczęściej występującymi chorobami wśród badanych techników dentystycznych 
były: choroba wibracyjna i alergie, w tym alergia na akryl lub monomer i gips. 
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Nie  wszystkie  pracownie są wyposażone  w  podstawowe  środki  ochrony osobistej  
 
 
oraz kompletną apteczkę pierwszej pomocy i wyciąg. Większość techników 
dentystycznych korzysta z rękawiczek jednorazowych i dostępnych środków ochrony 
osobistej podczas obróbki mechanicznej. Znaczna część techników oceniła ryzyko 
zawodowe jako wysokie (38%) i bardzo wysokie (33,1%). Ponad połowa techników 
uważa poziom stresu w pracy za wysoki lub bardzo wysoki. 
 
SŁOWA  KLUCZOWE 
zagrożenia zdrowia, profilaktyka, stanowisko pracy,  technik dentystyczny 
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Justyna Kostusik-Kruszyłowicz, Agnieszka Dąbrowska, Michalina Krzyżak 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA  
Stosowanie leków dostępnych bez recepty i suplementów diety przez studentów 
 
AUTORZY 
Justyna Kostusik-Kruszyłowicz1, Agnieszka Dąbrowska1, Michalina Krzyżak2 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1Studenckie Koło Naukowe  Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy  
Zakładzie Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, Wydział Nauk                             
o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
2Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr n. med. Michalina Krzyżak 
 
WSTĘP 
Rosnący trend samoleczenia jest czynnikiem, który znacząco wpływa na przemysł 
farmaceutyczny i kształtuje rynek lekowy. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
leki z grupy OTC oraz suplementy diety. Obowiązujące regulacje prawne, 
ogólnodostępność i różnorodność sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne dla 
konsumentów w każdym przedziale wiekowym. Korzystanie z tych produktów w 
niewłaściwy sposób może nieść ze sobą szereg negatywnych efektów zdrowotnych, 
np. reakcje alergiczne, przedawkowanie niektórych witamin czy interakcje z innymi 
zażywanymi lekami. W raporcie opublikowanym przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej wykazano, iż ponad 89% dorosłych osób w Polsce przyjmuje leki z grupy 
OTC i suplementy diety. 
 
CEL PRACY 
Głównym celem pracy była ocena częstości stosowania leków z grupy OTC oraz 
suplementów diety przez studentów uczelni wyższych w Polsce. 
 
MATERIAŁ I METODY 
Badanie przeprowadzono przy użyciu metody sondażu diagnostycznego                                    
z wykorzystaniem Formularza Google. Kwestionariusz ankiety zawierał 33 pytania,                
6 pytań dotyczących charakterystyki socjo-demograficznej, 11 pytań dotyczących 
stosowania leków bez recepty oraz 16 dotyczących stosowania suplementów diety. 
Formularz został udostępniony na portalach internetowych zrzeszających studentów 
uczelni wyższych w Polsce. Uzyskane dane zostały poddane analizie statystycznej,               
z wykorzystaniem programu Statistica. Zastosowano test chi-kwadrat z poprawką 
Yatesa. Jako próg istotności statystycznej przyjęto p<0,05.  
 
WYNIKI  
W badaniu wzięło udział 200 studentów: 164 kobiety i 36 mężczyzn. Najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w grupie wieku 21-23 lata (49,5%). 99% badanych stosuje leki 
dostępne bez recepty, a zdecydowana większość (76%) stosuje te preparaty 
wielokrotnie. Najczęściej stosowane są leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Kupując 
leki bez recepty badani kierują się głównie własnymi doświadczeniami (64,6%). 84,3% 
badanych stosowało suplementy diety w ogóle, zaś ponad 30% stosowało je 
codziennie. Badani suplementy stosowali głównie w celu uzupełnienia niedoborów 
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witamin. Podstawowym źródłem wiedzy na temat suplementów był Internet. Ponad 
60% badanych zażywała jednocześnie 2-4 preparaty.  

WNIOSKI 
Stosowanie leków bez recepty oraz suplementów diety jest zjawiskiem powszechnym 
wśród studentów. Najczęściej zażywane są leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz 
preparaty wielowitaminowe. Przy wyborze leków oraz suplementów, studenci nie 
kierują się fachową wiedzą wynikającą z porad lekarzy czy farmaceutów lecz 
informacjami zamieszczonymi w Internecie.  

SŁOWA KLUCZOWE 
leki dostępne bez recepty, suplementy diety, studenci 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Ocena wiedzy i świadomości pacjentów z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych 
na temat możliwości wystąpienia stanów nagłych 
 
AUTORZY 
Adrianna Baran 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Epidemiologii i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych przy  
Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr n. med. Michalina Krzyżak 
 
WSTĘP 
Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych oznacza nadmierną, z reguły gwałtownie 
przebiegającą (miejscową lub ogólną) reakcję po użądleniu owada.  
 
CEL PRACY 
Celem badania była ocena wiedzy i świadomości pacjentów z alergią na jad owadów 
błonkoskrzydłych o możliwości wystąpienia u nich stanów nagłych.  
 
MATERIAŁ I  METODY 
W badaniu udział wzięło 34 pacjentów z Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych 
USK w Białymstoku oraz Poradni Alergologicznej USK. Badanie przeprowadzono                 
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa, zawierającego 15 
pytań. 
 
WYNIKI 
Wyniki badania wykazują, że grupa badana reprezentowała wysoki poziom wiedzy 
oraz świadomości w zakresie profilaktyki (100% populacji deklaruje posiadanie 
ampułkostrzykawki z adrenaliną), leczenia (94% osób, które wzięły udział w badaniu 
jest pod stałą opieką alergologiczną), występowania objawów w stanach nagłych. 
Osoby biorące udział w badaniu w znacznej przewadze zdawały sobie sprawę                    
z powagi swojego problemu zdrowotnego (94% populacji badanej miało w swoim 
życiu co najmniej jeden epizod anafilaksji) i edukowały (100% populacji badanej 
poinformowało osoby z najbliższego otoczenia o swoim problemie zdrowotnym) 
osoby z najbliższego otoczenia, aby potrafiły one w stanie zagrożenia życia udzielić 
pomocy.  
 
WNIOSKI 
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wyciągnąć wnioski, że 
wiedza pacjentów jest na wystarczającym poziomie, ale reprezentowana przez 
populację badaną alergia jest na tyle poważna, a kontakt z alergenem na tyle 
nieprzewidywalny, a zarazem tragiczny w skutkach, że ciągła edukacja osób 
zmagających się z tym problemem zdrowotnym jest niezbędna, aby zminimalizować 
ryzyko zagrożenia życia. 
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SŁOWA KLUCZOWE 
anafilaksja, alergia, jad owadów błonkoskrzydłych, profilaktyka stanów nagłych 
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STRESZCZENIA   GRUPA  II    9.30-13.00 

WYKAZ   STRESZCZEŃ 

 GRUPA II 

Klaudia Paula Czorniej: Nadwaga i otyłość jako nowy problem społeczno-
medyczny - diagnostyka,  profilaktyka, programowanie rehabilitacji 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy 
Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 

Magda Popławska: Rola edukacji pielęgniarskiej w przypadku pacjentki z odmą 
opłucnową, nadciśnieniem tętniczym oraz chorobami współistniejącymi 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko-Trambecka 

Monika Sejbuk1, Rafał Konopko1, Katarzyna Sopek1, Anna Zinkow1,   Małgorzata 
Kuczyńska1, Anna Witkowska2: Sposób żywienia i suplementacja diety w dobie 
pandemii covid-19 
1Koło Naukowe Zakładu Biotechnologii Żywności Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet      
Medyczny w Białymstoku  
Opiekun Koła: dr hab. Anna Witkowska 
2 Zakład Biotechnologii Żywności 

Klaudia Paula Czorniej: Dystrofia mięśniowa Duchenne’a i Beckera jako 
najczęściej występujące typy dystrofii mięśniowych - charakterystyka, leczenie, 
rehabilitacja 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy 
Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun SKN: dr n. o zdr. Janusz Wojtkowski 

Aneta Szczubełek: Czy weganie są narażeni na osteomalację? 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko-Trambecka 

Alicja Kaczyńska, Patrycja Żebrowska: Terapia jąkania u dzieci w wieku 
szkolnym i wczesnoszkolnym 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: mgr Anna Kraszewska 

Magda Popławska: Alergia kontaktowa i wziewna a życie towarzyskie- co 
wspólnego mają ze sobą oba pojęcia? 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko-Trambecka 

Sandra Wróbel, Anna Zaleska, Julia Bajko: Przymusowa hospitalizacja 
psychiatryczna - struktura przyjęć bez zgody pacjenta 
Studenckie Koło Prawa Medycznego przy Zakładzie Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej, 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
Opiekun SKN:  Marcin Ejsmont 
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Joanna Raczkowska, Magdalena Leończak: Karmienie naturalne – wsparcie 
rozwoju dziecka, korzyści dla matki 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UM, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: mgr Anna Kraszewska 

Klaudia Paula Czorniej: Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  
w Białymstoku 
Opiekun: dr n. o zdr. Zofia Dzięcioł-Anikiej 

Marta Mateńko, Paulina Putkowska: Rehabilitacja oddechowo-fonacyjna 
z zastosowaniem metody Lax Vox u pacjentów po przebyciu COVID-19 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: mgr Anna Kraszewska 

Martyna Konarzewska 1, Aleksandra Chomaniuk1, Regina Sierżantowicz2, Mariusz 
Gryko2: Leczenie  pacjentów z tętniakiem aorty piersiowo brzusznej za pomocą 
stentgraftu t-Branch 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
Opiekun: dr n. med. Regina Sierżantowicz 
2Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w 
Białymstoku 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA  
Nadwaga i otyłość jako nowy problem społeczno-medyczny - diagnostyka,  
profilaktyka, programowanie rehabilitacji 
 
AUTORZY 
Klaudia Paula 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 
Według Światowej Organizacji Zdrowia, w Europie otyłość tyczy się z reguły jednego 
na trzech chłopców oraz jednej na pięć dziewczynek w okresie od sześciu do 
dziewięciu lat. 
 
CEL  PRACY 
Celem pracy jest charakterystyka nadwagi oraz otyłości, czyli najczęściej 
występujących problemów społecznych wśród dzieci i młodzieży. Szczególną uwagę 
poświęcono także diagnostyce, profilaktyce oraz leczeniu tych schorzeń. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
W pracy szczegółowo omówiono najczęstsze problemy pacjentów z nadwagą oraz 
otyłością. Szczególną uwagę poświęcono także diagnostyce, profilaktyce oraz 
leczeniu omawianych schorzeń. 
 
WYNIKI 
Otyłość stanowi wzrastający problemem medyczny minionego półwiecza,                                    
w szczególności w krajach Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, Australii oraz Kanady, czyli w krajach o wysokim poziomie rozwoju. 
 
WNIOSKI 
Problemu medycznego nie stanowi tylko sama otyłość, czyli sytuacja jeżeli BMI 
przekracza 40 kg/m2, ale w szczególności schorzenia towarzyszące otyłości,                          
a właściwie spowodowane przez otyłość. 
Nadwaga oraz otyłość są współcześnie rozpoznawane na podstawie wskaźnika masy 
ciała, inaczej BMI, body mass index. 
W leczeniu otyłości zastosowanie mają zmiana stylu życia, diety, leki, czy też leczenie 
operacyjne. 
 
SŁOWA KLUCZOWE 
otyłość, nadwaga, profilaktyka, leczenie, rehabilitacja 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Rola edukacji pielęgniarskiej w przypadku pacjentki z odmą opłucnową, 
nadciśnieniem tętniczym oraz chorobami współistniejącymi 
 
AUTORZY 
Magda Popławska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej 
Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
prof. dr hab. n. med. Krajewska-Kułak Elżbieta,  
mgr Aniśko-Trambecka Paulina 
 
WSTĘP 
W medycynie osoby, które ukończyły 60. rok życia określa się jako pacjentów 
geriatrycznych. Są to osoby, których dotyka szereg przeplatających się chorób typu 
in-aging (nie są charakterystyczne dla wieku starczego) oraz off-aging  (związane z 
procesem starzenia organizmu). Jednym z najważniejszych wyzwań w geriatrii jest 
zapewnienie optymalnej opieki nad osobami starszymi z wieloma dolegliwościami o 
charakterze przewlekłym lub wielochorobowością. Szacuje się, że ponad 50% osób 
starszych cierpi z powodu trzech lub więcej chorób przewlekłych, których kumulacja 
składa się na indywidualny obraz chorobowy pacjenta. W związku z powyższym 
znaczenia nabiera funkcja edukacyjna pielęgniarki, związana z ustaleniem  ubytków 
wiedzy pacjenta oraz z zamierzonym wpływem na jego osobowość od kształtowania 
zachowań zdrowotnych i poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, po 
przygotowanie do współpracy i współdziałania w procesie pielęgnowania i leczenia 
oraz samopielęgnowania i opieki innej niż profesjonalna. 

 
CELE  PRACY 
1. Uświadomienie znaczenia, w stosunku do pozostałych czynności pielęgniarskich 
edukacji pielęgniarskiej w opiece nad seniorami, nie tylko w aspekcie medycznym, 
ale także psychospołecznym, kulturowym, środowiskowym i ekonomicznym. 2. 
Omówienie charakteru i zakresu opieki nad osobą ze zdiagnozowaną odmą 
opłucnową, nadciśnieniem tętniczym oraz chorobami współistniejącymi. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
Praca jest napisana metodą studium przypadku. Źródłami informacji były: 
dokumentacja medyczna, wywiad pielęgniarski, literatura medyczna. 
 
WYNIKI 
Pacjentka prawidłowo znała charakterystykę posiadanych jednostek chorobowych i 
miała świadomość  konieczności stałego kontrolowania stanu zdrowia poprzez wizyty 
u specjalistów oraz stosowanie się do uzyskanych zaleceń. Jednakże mimo 
wysokiego poziomu wiedzy, nie zawsze stosowała się do uzyskanych zaleceń bądź 
nie wykonywała ich poprawnie, z dokładnością. Podejmowane dotychczas działania 
z zakresu samoopieki nie dawały zadowalających efektów, poszczególne 
dolegliwości utrzymywały się na stałym poziomie. Okresem przełomowym okazał się 
czas po zebraniu dokładnego wywiadu pielęgniarskiego oraz przeprowadzeniu  
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rozmowy edukacyjnej z pielęgniarką. Pacjentka została uświadomiona odnośnie 
przyczyn nieskuteczności dotychczasowych działań podejmowanych w ramach  
samoopieki. W efekcie powyższego zaczęła prawidłowo wykonywać czynności 
pielęgnacyjne, które przynosiły oczekiwane skutki łagodzące lub całkowicie 
eliminujące wcześniej zgłaszane dolegliwości. 
 
WNIOSKI 
Poprawnie przeprowadzona edukacja pielęgniarska, ukierunkowana na konkretne 
problemy i konieczność dokładności w podejmowanych działaniach z zakresu 
samoopieki, poskutkowała większą świadomością co do konieczności podjęcia 
działań samopielęgnacyjnych. Wspólnie wyciągnięte wnioski dotyczące zaniedbań 
samopielęgnacyjnych, przed przeprowadzeniem rozmowy edukacyjnej, znacznie 
zwiększyły poczucie bezpieczeństwa pacjentki i jej niezależności oraz stopnia jej 
wyedukowania na temat występujących u niej jednostek chorobowych. Po procesie 
edukacji pacjentka potrafiła samodzielnie radzić sobie w obecnym stanie 
zdrowotnym, nie potrzebowała dodatkowej osoby do opieki, wydawała się spełniona 
oraz usatysfakcjonowana z podjętych działań. 
 
SŁOWA  KLUCZOWE 
odma opłucnowa, nadciśnienie tętnicze, choroby współistniejące, edukacja 
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Monika Sejbuk,  Rafał Konopko,  Katarzyna Sopek, Anna Zinkow, Małgorzata Kuczyńska 

 
TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Sposób żywienia i suplementacja diety w dobie pandemii Covid-19 

 
AUTORZY 
Monika Sejbuk1, Rafał  Konopko1,  Katarzyna Sopek1, Anna Zinkow1,  Małgorzata 
Kuczyńska1, Anna Witkowska2 

1Koło Naukowe Zakładu Biotechnologii Żywności,  Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
2Zakład Biotechnologii Żywności, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny                     
w Białymstoku  
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Koło Naukowe Zakładu Biotechnologii Żywności 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO: 
dr hab. Anna Witkowska 
 
WSTĘP 
Pandemia spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 miała swój początek w 2019 
roku w jednym z chińskich miast - Wuhan. W Polsce pierwszy przypadek odnotowano 
4 marca 2020 roku. Obecnie choroba dotyczy wszystkich krajów. Problemem jest nie 
tylko rozpowszechnienie i szybkość przenoszenia wirusa, ale także jego nowe 
warianty. Zarówno niedobory żywieniowe jakościowe, jak i otyłość są czynnikami 
zwiększającymi ryzyko rozwoju chorób zakaźnych i infekcyjnych, a także 
pogarszającymi ich przebieg. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, która jest źródłem 
między innymi cytokin prozapalnych przyczynia się do rozwoju chorób przewlekłych, 
takich jak cukrzyca, czy zespół metaboliczny.  
 
CEL PRACY 
Przeprowadzone badanie ankietowe miało na celu określenie związku pomiędzy 
pandemią COVID-19 a wyborami suplementacyjnymi w grupie dorosłych Polaków.  
 
MATERIAŁ I METODY 
Badanie metodą sondażu diagnostycznego przeprowadzono w grupie 144 dorosłych 
osób w wieku od 18 do 79 lat (73,6% kobiet). Badanie było przeprowadzone w okresie 
od grudnia 2021 roku do stycznia 2022 roku poprzez platformy internetowe.  
 
WYNIKI 

Stwierdzono, że 43,8% badanych przebyło zakażenie COVID-19, przy czym                        
w całej grupie badanej 34,7% obawia się zachorowania lub powtórnego zachorowania. 
W chwili badania jednak, blisko 2/3 ankietowanych (64,6%) uważało swój stan zdrowia 
za bardzo dobry bądź dobry. Analizując nawyki żywieniowe stwierdzono, że 94,4% 
ankietowanych nie spełnia wymogów Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących 
minimalnej dziennej podaży warzyw i owoców. Dodatkowo 77,8% ankietowanych 
spożywa dziennie mniej niż 3 porcje pełnoziarnistych produktów zbożowych i/lub 
otrębów.  70,8% osób ankietowanych korzysta z suplementów diety (najwięcej 
ankietowanych suplementuj witaminę D - 75%),  52,8% uważa, że suplementacja diety 
może wzmacniać odporność przeciwko COVID-19 i/lub przeciwdziałać skutkom 
przebytego zakażenia, a 50,7% - że suplementy mogą wspomóc walkę z COVID-19 
lub spowodować, że jego przebieg będzie łagodniejszy. Zaledwie 13,9% 
respondentów dokonało zmiany w suplementacji w związku z pandemią.  
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Monika Sejbuk,  Rafał Konopko,  Katarzyna Sopek, Anna Zinkow, Małgorzata Kuczyńska 

 
WNIOSKI 

Wyniki pokazują, że sposób żywienia uczestników badania jest 
niezadowalający, a jednocześnie znaczna część respondentów suplementuje dietę. 
Epidemia COVID-19 nie jest głównym powodem suplementacji, jednak ponad połowa 
badanych wierzy, że może ona wzmacniać odporność przeciw COVID-19, łagodzić 
przebieg i przeciwdziałać jej skutkom. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że 
należy przekazywać społeczeństwu szerszą wiedzę na temat zasad żywienia, a w 
dobie pandemii COVID-19 w szczególności żywienia i suplementacji wzmacniającej 
odporność. 
 
SŁOWA  KLUCZOWE  
pandemia COVID-19,   suplementacja, odporność 
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Klaudia Paula Czorniej 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA  
Dystrofia mięśniowa Duchenne’a i Beckera jako najczęściej występujące typy dystrofii 
mięśniowych - charakterystyka, leczenie, rehabilitacja 
 
AUTORZY 
Klaudia Paula 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 
Dystrofinopatie stanowią najczęstszą formę dystrofii mięśniowych postępujących, 
które są schorzeniami allelicznymi, czyli wynikają z przeróżnych mutacji tego samego 
genu. Wśród dystrofinopatii wyróżniamy np.: dystrofię mięśniową Duchenne’a, czy też 
Beckera, ale również postać pośrednią i wiele innych. 
 
CEL  PRACY 
Celem pracy jest charakterystyka najczęściej występujących dystrofinopatii, czyli 
dystrofii mięśniowej Duchenne’a oraz Beckera. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
W pracy szczegółowo omówiono najczęstsze problemy pacjentów z dystrofią 
mięśniową, etiologię, epidemiologię, metody rozpoznawania choroby, przebieg 
choroby oraz obraz kliniczny, a także metody leczenia i postępowania 
fizjoterapeutycznego w przypadku pacjentów z dystrofiami mięśniowymi. 
 
WYNIKI 
Dystrofia mięśniowa Duchenne’a oraz Beckera są dziedzicznymi zaburzeniami 
nerwowo-mięśniowymi sprzężonymi z chromosomem X, spowodowanymi mutacjami 
w genie dystrofiny. 
 
WNIOSKI 
Dystrofia typu Duchenne’a charakteryzuje się postępującym osłabieniem oraz 
wyniszczeniem mięśni z powodu braku białka dystrofiny, które doprowadza do 
degeneracji mięśni szkieletowych, a także sercowych. 
W przeciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny rozwój diagnostyki oraz leczenia 
dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a, aczkolwiek współczesne metody leczenia nie 
doprowadzają do wyleczenia schorzenia.  
Podstawę leczenia stanowi ścisłe monitorowanie przez interdyscyplinarny zespół 
rehabilitacyjny. 
 
SŁOWA KLUCZOWE 
dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a, Beckera, leczenie, rehabilitacja 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Czy weganie są narażeni na osteomalację? 
 
AUTORZY 
Aneta Szczubełek 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej 
Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
prof. dr hab. n. med. Krajewska-Kułak Elżbieta  
mgr  Aniśko-Trambecka  Paulina 
 
WSTĘP 
Osteomalacja (inaczej: rozmiękanie kości, krzywica dorosłych) to metaboliczna 
choroba kości, która polega na niedostatecznej mineralizacji macierzy kostnej u 
dorosłych. Jej odpowiednikiem u dzieci jest krzywica. Najczęściej jest wynikiem 
niedoborów witaminy D, rzadziej zaburzenia gospodarki wapniowo- fosforanowej.          
W niniejszej pracy omówiono problemem dostarczania z dietą dostatecznej ilości 
witaminy D i wapnia u osób na diecie wegańskiej. Dieta ta charakteryzuje się 
niespożywaniem mięsa i produktów odzwierzęcych (mleka i jego przetworów). 
Nieodłączny element stanowi istota suplementacji niektórych składników 
mineralnych, które mogą stanowić problem niedoborów. Największą trudność                
w omawianym temacie stanowi bezobjawowy przebieg chorobowy, najczęściej 
ukazujący się dopiero w momencie diagnostyki złamań, urazów itp., tak jak                       
w omawianym w tym artykule przypadku klinicznym. 
 
CEL  PRACY 
Ukazanie zależności między dietą wegańską a ryzykiem zachorowania na 
osteomalację. Pochylenie się nad sytuacją zdrowotną pacjentki mającej problemy 
zdrowotne w omawianym w pracy temacie. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
Analiza literatury medycznej z zakresu tematyki osteomalacji i weganizmu. Studium 
przypadku - analiza dokumentacji medycznej i zebranie wywiadu od pacjentki 
stosującej dietę wegańską. 
 
WYNIKI 
Osoby stosujące dietę wegańską są bardziej narażone na wystąpienie niedoboru 
witaminy D i wapnia. Brak suplementacji wyżej wymienionych składników 
odżywczych najczęściej prowadzi do groźnych konsekwencji zaniedbania potrzeb 
dietetycznych. Często niezbędne  jest objęcie danej osoby opieką specjalistyczną 
ortopedyczną i/lub reumatologiczną, której można było uniknąć. W omawianej 
sytuacji zdrowotnej pacjentki powodem doprowadzenia do niedoborów witaminy D              
i wapnia były brak systematycznej kontroli poziomu wymienionych składników oraz 
brak ich suplementacji. Pacjentka była nieświadoma większej podatności na 
złamania oraz urazy. Podczas wykonywania sportów ekstremalnych doznała 
złamania żebra i kręgów. Poszerzona diagnostyka w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym wykazała obecność osteomalacji. 
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WNIOSKI 
Dieta wegańska może wydawać się bardzo restrykcyjna, jednak zgodnie                              
z najnowszymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) może być 
stosowana w każdym etapie życia człowieka. Należy jednak pamiętać                               
o suplementacji niektórych mikroelementów oraz o zbilansowanych                                
i różnorodnych posiłkach. O ile zostaną zastosowane powyższe wytyczne, 
osteomalacja nie będzie zagrożeniem dla zdrowia. Analiza dokumentacji medycznej 
dotyczącej analizowanego przypadku oraz zebrany wywiad potwierdzają 
podwyższenie ryzyka zachorowania na osteomalację u osób stosujących dietę 
wegańską. 
 
SŁOWA KLUCZOWE 
dieta wegańska, osteomalacja 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym 
 
AUTORZY 
Alicja Kaczyńska, Patrycja Żebrowska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii przy Zakładzie 
Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
mgr Anna Kraszewska 
 
WSTĘP 
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 
jąkanie to mowa charakteryzująca się częstym powtarzaniem lub wydłużeniem 
dźwięków, sylab lub wyrazów albo częstymi wahaniami lub przerwami zaburzającymi 
rytm mowy. Jako patologię należy je klasyfikować wówczas, gdy jego nasilenie                   
w znaczny sposób zakłóca płynność mowy. Zaburzenia płynności mowy pojawiają 
się między 2. a 6. rokiem życia u około 5% dzieci, czterokrotnie częściej u chłopców.  
 
CEL  PRACY 
Celem pracy jest przegląd wybranych metod terapii jąkania u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
Przeanalizowano dostępną literaturę przedmiotu. Procesowi badawczemu               
poddano metody terapii jąkania stosowane u dzieci w wieku przedszkolnym                                       
i wczesnoszkolnym. 
 
WYNIKI 
Terapia jąkania obejmuje trening płynności mówienia oraz psychoterapię.                 
W treningu płynności mówienia stosuje się metody bezpośrednie – rytmizację 
mówienia, metodę echa, Metodę Wymagań i Możliwości; metody pośrednie – 
techniki relaksacyjne, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę 
biofeedback oraz metody kompleksowe – metodę Tarkowskiego, terapię interakcyjną 
rodzic-dziecko, program Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci. Terapię 
logopedyczną uzupełnia psychologiczna eliminująca wszelkie trudności 
towarzyszące zaburzeniu i uniemożliwiające skuteczną terapię mowy. 
 
WNIOSKI 
Wybór adekwatnej metody terapeutycznej uzależniony jest od indywidualnych 
potrzeb dziecka i wydolności środowiska rodzinnego. Terapia jąkania wymaga 
interdyscyplinarnego podejścia logopedy oraz psychologa.  

 
SŁOWA KLUCZOWE 
jąkanie, metody terapii 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Alergia kontaktowa i wziewna, a życie towarzyskie - co wspólnego mają ze sobą oba 
pojęcia? 
 
AUTORZY 
Magda Popławska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej 
Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
prof. dr hab. n. med. Krajewska-Kułak Elżbieta 
mgr Aniśko- Trambecka Paulina 
 
WSTĘP 
Alergologia jako szeroka dziedzina medycyny zajmuje się diagnostyką oraz 
rozpoznawaniem schorzeń alergicznych polegających na nadwrażliwości inicjowanej 
przez układ immunologiczny w momencie kontaktu z danym czynnikiem. Alergicy 
narażeni na działanie czynnika alergicznego, po uprzednim kontakcie wykazują 
indywidualne objawy najczęściej obejmujące układ oddechowy, immunologiczny, 
pokarmowy oraz skórę. Przypadek opisany w niniejszej pracy ukazuje przebieg 
choroby pacjentki alergicznej w okresie letnim z wyszczególnieniem sfery bio-
społecznej przed oraz w trakcie trwania choroby. 
 
CEL  PRACY 
Ukazanie powiązania występowania choroby alergicznej oraz życia towarzyskiego                 
u młodej osoby w sezonie letnim. Porównanie subiektywnej oceny i stanu bio-
społecznego pacjentki z okresu przed i w trakcie choroby. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
Metoda studium przypadku. Źródłami informacji były: dokumentacja medyczna, 
wywiad pielęgniarski, literatura medyczna. 
 
WYNIKI 
Pacjentka różnicę między okresem letnim przed, a w trakcie trwania choroby 
określiła jako znaczącą. Do elementów wpływających na jej opinię należały: aktualny 
w danym momencie stan zdrowotny (obecność i stopień nasilenia objawów), 
psychiczny (obawa przed wyjściem na zewnątrz, w okresie trwania choroby 
konieczność stosowania farmakoterapii), jak i społeczny (ilość, forma odbytych 
spotkań towarzyskich). Okres przed chorobą określony został jako dobrze spędzony 
czas, z brakiem lub małą ilością negatywnych emocji, znaczną przewagą czasu 
spędzonego na świeżym powietrzu, w towarzystwie osób bliskich. Czas trwania 
choroby cechował się częstym występowaniem emocji negatywnych. Pacjentka 
spędzała czas wolny w domu bądź innym budynku, niechętnie zgadzając się na 
spotkania towarzyskie na świeżym powietrzu, w obawie o zaostrzenie objawów 
typowo alergicznych. Dodatkowo konieczność rozpoczęcia leczenia specjalisty-
cznego (farmakoterapia, immunoterapia) wywołała znużenie oraz obniżenie poziomu 
samopoczucia, a   także   strach   i  niechęć  do diagnostyki nowo zaobserwowanych  
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objawów kardiologicznych. Mimo dotychczasowo zastosowanego leczenia pacjentka 
nie zaobserwowała zmian w częstotliwości oraz natężeniu objawów alergicznych. 
 
WNIOSKI 
Obecność choroby alergicznej w okresie jej nasilenia ma znaczący wpływ na stan 
bio-społeczny. Jest ona przyczyną konieczności objęcia osoby chorującej opieką 
specjalistyczną, a także podjęcia działań leczniczych i zapobiegawczych. Nasilenie 
czynników stymulujących alergie zarówno kontaktową, jak i wziewną, niosą ze sobą 
zaostrzenie objawów, które znacznie wpływają na redukcję możliwości spotkań 
towarzyskich. Zsumowanie wyżej wymienionych następstw choroby alergicznej było 
bezpośrednim powodem obniżenia samopoczucia pacjentki oraz upośledzenia 
realizowania potrzeb społecznych.  
 
SŁOWA KLUCZOWE 
alergia, stan bio-społeczny 
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 TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna - struktura przyjęć bez zgody pacjenta  
 
AUTORZY 
Sandra Wróbel ,,                Anna Zaleska, Julia Bajko 

 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego  
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
mgr Marcin Ejsmont 

 
WSTĘP 
Ocena przesłanek przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej bez zgody pacjenta                   
w oparciu o  analizę orzecznictwa sądowego oraz obowiązujące przepisy 
ustawodawstwa polskiego. 

 
CEL PRACY 
Analiza zasadności przymusowych hospitalizacji psychiatrycznych w oparciu                       
o status prawny obowiązującego prawodawstwa. Interpretacja norm prawnych 
dowodzących stosowność przymusowego przyjęcia pacjenta ze względu na 
diagnozę psychiatryczną. 

 
MATERIAŁ I METODY 
Obserwacje na podstawie orzecznictw sądowych w oparciu o metodę 
prawnoporównawczą. 

 
WYNIKI 
Na podstawie analizy postanowień i orzeczeń naczelnego organu władzy 
sądowniczej można bezsprzecznie stwierdzić, że zachodzi konieczność 
bezwzględnie skrupulatnego oceniania przesłanek wymaganych do 
przeprowadzenia przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej. Procedura przyjęcia 
do placówki psychiatrycznej bez zgody pacjenta winna być poparta dowodami, że 
dotychczasowe zachowanie pacjenta psychiatrycznego zagraża życiu lub zdrowiu 
jego samego lub innych osób. 

 
WNIOSKI 
Prawo Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza przymus umieszczenia pacjenta                         
w szpitalu psychiatrycznym w konkretnych sytuacjach, do których zaliczamy stan 
bezpośredniego zagrożenia swojego zdrowia i życia oraz/lub zdrowia i życia osób 
trzecich, które stwarza osoba chora psychicznie, a także gdy osoba chora 
psychicznie jest jednocześnie niezdolna do samodzielnej egzystencji. 

 
SŁOWA KLUCZOWE 
przymus, orzeczenie, pacjent psychiatryczny, osoba chora psychicznie, zagrożenie 
życia, zagrożenie zdrowia, szpital psychiatryczny 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Karmienie naturalne – wsparcie rozwoju dziecka, korzyści dla matki 
 
AUTORZY 
Joanna Raczkowska, Magdalena Leończak 
 
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 
Karmienie naturalne stanowi optymalny sposób żywienia noworodków oraz 
niemowląt. Według Światowej Organizacji Zdrowia dziecko powinno być karmione 
piersią od pierwszej godziny po porodzie do szóstego miesiąca życia, mleko matki 
jest jedynym i najlepszym pokarmem w tym czasie. Karmienie piersią wspiera rozwój 
dziecka oraz pozytywnie oddziałuje na organizm matki. 
 
CEL  PRACY 
Analiza wpływu karmienia piersią na rozwój dziecka oraz przedstawienie korzyści 
karmienia piersią dla matki. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
W metodyce badawczej wykorzystano literaturę przedmiotu, analizowano proces 
karmienia piersią oraz jego wpływ na dziecko i matkę.     
 
WYNIKI 
Mleko matki wzmacnia system immunologiczny dziecka, stymuluje rozwój mikroflory, 
redukuje ryzyko infekcji układu pokarmowego i oddechowego, chroni przed 
alergiami, zmniejsza ryzyko zachorowalności i śmiertelności. Technika ssania 
podczas karmienia piersią wpływa na prawidłowy rozwój twarzoczaszki, 
ukształtowanie szczęk i podniebienia twardego, właściwe ułożenie zębów oraz jest 
ćwiczeniem motoryki narządów artykulacyjnych. Karmienie piersią stanowi podstawę 
profilaktyki logopedycznej. Karmienie naturalne przynosi liczne korzyści dla matki, 
między innymi przyśpiesza rekonwalescencję po porodzie, obniża ryzyko 
wystąpienia depresji poporodowej, poprawia jakość snu, pozwala zredukować masę 
ciała, zapobiega rozwojowi osteoporozy oraz obniża ryzyko zachorowania na 
niektóre nowotwory. 
 
WNIOSKI 
Karmienie piersią powinno być propagowane wśród społeczeństwa. Należy zapewnić 
kobietom wsparcie laktacyjne także bezpośrednio po porodzie. 
 
SŁOWA KLUCZOWE 
karmienie naturalne, rozwój dziecka 
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Klaudia Paula Czorniej 

TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
 
AUTORZY 
Klaudia Paula Czorniej 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
dr n. o zdr. Zofia Dzięcioł-Anikiej 
 
WSTĘP 
Aktywność fizyczna w istotny sposób oddziałuje pozytywnie na nasz stan zdrowia, jak 
i również jakość życia, a także przeciwdziała procesowi starzenia się organizmu. 
Ograniczenie aktywności fizycznej rośnie wraz z rozwojem cywilizacji oraz stanowi 
duże zagrożenie dla zdrowia człowieka. 
 
CEL  PRACY 
Celem pracy jest ocena aktywności fizycznej studentów fizjoterapii Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
Badanie przeprowadzono wśród grupy 42 studentów piątego roku fizjoterapii, którzy 
niebawem rozpoczynają pracę zawodową. 
W celu zebrania niezbędnych danych oraz realizacji przyjętych założeń, użyty został 
Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej zawierający 31 pytań 
zamkniętych oraz otwartych. 
 
WYNIKI 
Zdecydowana większość studentów fizjoterapii przeznacza na umiarkowaną 
aktywność w tygodniu zaledwie 1-2 dni, natomiast na intensywny wysiłek fizyczny 
przeznaczali zazwyczaj 1 dzień. 
Ponad połowa badanych dziennie przeznacza ponad 20 minut na chodzenie. 
 
WNIOSKI 
1. Przeprowadzone badania wykazały korzystny wpływ aktywności fizycznej na 

funkcjonowanie oraz zdrowie osób w wieku 22-36 lat.  
2. Redukcja stresu i polepszenie samopoczucia, czyli aspekty psychologiczne 
stanowiły najważniejsze korzyści uprawiania sportu.  

3. Główną przyczyną problemów zdrowotnych okazał się brak regularnej  aktywności 
fizycznej.  

 
SŁOWA KLUCZOWE 
aktywność fizyczna, aktywność ruchowa, fizjoterapia 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA  
Rehabilitacja oddechowo-fonacyjna z zastosowaniem metody Lax Vox u pacjentów 
po przebyciu COVID-19 
 
AUTORZY  
Marta Mateńko, Paulina Putkowska 
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO  
Studenckie Koło Naukowe Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO  
mgr Anna Kraszewska 
 
WSTĘP  
Szacuje się, że jedna trzecia pacjentów ma powikłania po COVID-19. Do powikłań 
zalicza się trudności z oddychaniem, zaburzenia głosu, zmniejszoną sprawność 
organizmu, bóle mięśniowo-stawowe oraz zaburzenia lękowe. Program rehabilitacji 
po Covid-19 ma na celu pomoc w odzyskaniu kondycji zdrowotnej, zasadne jest 
poszukiwanie metod wspomagających rekonwalescencję. 
 
CEL  PRACY  
Przedstawienie możliwości zastosowania metody Lax Vox w rehabilitacji oddechowo-
fonacyjnej u pacjentów po przebyciu COVID-19. 
 
MATERIAŁ I  METODY 
W metodyce badawczej wykorzystano literaturę przedmiotu, analizie poddano 
metodę Lax Vox, jej efektywność oraz możliwości zastosowania w rehabilitacji 
oddechowo-fonacyjnej po COVID-19. 
 
WYNIKI 
Metoda Lax Vox opiera się na wykonywaniu ćwiczeń oddechowo-fonacyjnych                    
z wykorzystaniem silikonowej rurki i butelki wypełnionej wodą. Instrukcja 
postępowania obejmuje kolejne etapy ćwiczeń. Efekty metody to rozluźnienie mięśni, 
obniżenie położenia krtani, wypracowanie prawidłowego toru oddechowego, 
wydłużenie fazy wydechowej, zwarcie fonacyjne głośni przy minimalnym wysiłku, 
wytworzenie rezonacji. Dotychczas metodę stosowano głównie u osób pracujących 
głosem. Najnowsze badania wskazują na konieczność rehabilitacji oddechowo-
fonacyjnej po COVID-19, a metoda Lax Vox uwzględnia potrzeby pacjentów, takie jak 
trening i mobilizacja mięśni oddechowych, zwiększenie wydolności oddechowej, 
oddychanie przeponowe oraz ćwiczenia głosowe. 
 
WNIOSKI 
Metoda Lax Vox stanowić powinna metodę wspomagającą w rehabilitacji po COVID-
19. Jest to terapia bezpośrednia, łatwa do naśladowania oraz zastosowania. 
 
SŁOWA KLUCZOWE 
Lax Vox, COVID-19, rehabilitacja oddechowo-fonacyjna 
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TYTUŁ WYSTĄPIENIA 
Leczenie  pacjentów z tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej za pomocą stentgraftu                     
t-Branch 
 
AUTORZY 
Maryna Konarzewska1, Aleksandra Chomaniuk1, Regina Sierżantowicz2, Mariusz 
Gryko2  
 
NAZWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
1Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział 
Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  
2Zakład  Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet 
Medyczny w Białymstoku 
 
OPIEKUN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO 
Dr n. med. Regina Sierżantowicz  
 
WSTĘP 
W Polsce częstość występowania tętniaków szacuje się na 4-7,6% u mężczyzn 
powyżej 65. roku życia, natomiast u kobiet 4-8 razy rzadziej. We wczesnym etapie, 
gdy tętniak jest jeszcze mały może nie stwarzać bezpośredniego zagrożenia życia, 
pacjent w tym przypadku jest pod regularną opieką lekarza specjalisty. Natomiast w 
przypadku zaawansowanego stadium, kiedy dochodzi do powiększania tętniaka 
ściany aorty stają się coraz cieńsze i tracą zdolność rozciągania. Prowadzi to do 
osłabienia ścian naczyń, w tym przypadku ściany naczynie mogą nie być w stanie 
wytrzymać ciśnienia przepływającej krwi. Tętniak może ulec pęknięciu, co powoduje 
bezpośrednie zagrożenie życia poprzez poważne krwawienie wewnętrzne oraz zgon. 
Operacja endowaskularna tętniaka jest uznaną alternatywą dla operacji otwartej 
leczenia tętniaka. Leczenie wewnątrznaczyniowe za pomocą stentgraftu, czyli 
metalowej rurki pokrytej tkaniną, dzięki któremu nie wymagana jest operacja otwarta 
poprzez nacięcie powłok jamy brzusznej, ale poprzez dojście naczyniowe z obu 
pachwin i lewej pachy. Proteza naczyniowa stanowi więc nową ścieżkę przepływu 
krwi oraz wyścieła chore naczynie nową warstwą. Fenestrowane stentgrafty są 
wykonywane na zamówienie i „szyte” na miarę.  
 
CEL  PRACY 
Analiza skuteczności leczenia  pacjentów z tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej za 
pomocą stent- grafu  t-Branch na podstawie analizy dokumentacji 
 
MATERIAŁ I  METODY 
Badania zostały przeprowadzone w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Badania dokonano na 
podstawie analizy dokumentacji medycznej. Do badań zakwalifikowano 20 pacjentów 
z tętniakiem aorty piersiowo – brzusznej. Do przeprowadzenia analizy statystycznej 
posłużono się oprogramowaniem Statistica 13.  
 
WYNIKI 
W grupie 20 pacjentów objętych badaniem minimalny wiek pacjenta wynosił 62 lata 
(n=1,5%)  zaś   maksymalny   83  lata  (n=1; 5% ). Wykazano,  że cała grupa badana  
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zmagała   się   dodatkowo  z   innymi  problemami  zdrowotnymi. Aż  95%  badanych   
leczyła się  na nadciśnienie tętnicze krwi (n=19). 1/4 respondentów chorowała na  
cukrzycę (n=5; 25%), choć leki hipoglikemizujące przyjmowało 30% badanych  (n=6). 
Ponad połowa pacjentów objętych badaniem chorowała i przyjmowała leki                              
w kierunku miażdżycy (n=11; 55%), a 1/5 chorowała na przewlekłą obturacyjną 
chorobę płuc (n=4; 20%). Połowa badanych zadeklarowała, że pozostaje czynnymi 
palaczami (n=10; 50%), a 30% przyznało, że paliło papierosy w przeszłości. Wśród 
zastosowanego leczenia farmakologicznego wszyscy pacjenci poddani leczeniu 
tętniaka aorty piersiowo-brzusznej za pomocą stentgraftu t-Branch mieli podane leki 
przeciwzakrzepowe. Wykazano, że u żadnego pacjenta nie wystąpiło krwawienie 
pooperacyjne. Stwierdzono, że  u 70% badanych występował spadek morfologii 
(n=14), 1/5 pacjentów zmagała się po zabiegu z niedowładami (n=4), u 3 pacjentów 
wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (15%),  zawał mięśnia sercowego u jednego 
pacjenta (5%), poddano jednego chorego reoperacji (5%), a także duszność                      
u 3 chorych (15%). 
 
WNIOSKI 
Dzięki metodzie operacyjnej tętniaków za pomocą stentgrafu t-Branch  75% 
pacjentów zostało wypisanych do domu w stabilnym, dobrym stanie zdrowia. Należy 
podejmować działania mające na celu redukcję czynników ryzyka powstania tętniaka,  
miedzy innymi: zaprzestanie palenia tytoniu, podejmowanie aktywności fizycznej, 
ograniczenia dietetyczne oraz leczenie chorób współistniejących. 
 
SŁOWA  KLUCZOWE 
tętniak aorty piersiowo-brzusznej, stent-graf  t-Branch  
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Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

 dla uczestników II Konferencji Studenckich Kół Naukowych 

 Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

 
 

 

 

 

Data: 26 marca 2022 roku 

Miejsce: Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37 

Liczba uczestników: 20 osób (2 grupy 10-osobowe) 

Czas trwania: 90 minut 

Organizator:  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Medycyny Ratunkowej UMB 

(Klaudia Bielska, Martyna Chomko) 
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        Oferujemy ze swojej strony profesjonalne przedstawienie zasad oraz założeń 

Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych z wizualną prezentacją wskazanych 

wcześniej czynności oraz możliwością przećwiczenia przeprowadzania resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej u poszkodowanych z różnych grup wiekowych.  

           Wiedza instruktorów przeprowadzających szkolenie oparta jest na 

najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2021, co zapewnia wysoką 

jakość przeprowadzanego kursu oraz pozwoli na uzyskanie przez uczestników 

odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 

 
Studenckie Koło Naukowe 

przy  Klinice Medycyny Ratunkowej, Wydziału  UMB 
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OFERTA  WYDAWNICZA 

Otyłość dziecięca z perspektywy dzieci i rodziców 
Aspekt behawioralny, emocjonalny, poznawczy 

Kamila Czepczor-Bernat 
Wydawnictwo Difin 

 

 
 

             Otyłość należy do chorób cywilizacyjnych, a liczba osób nią 
dotkniętych z roku na rok wciąż wzrasta. Postęp cywilizacyjny i techniczny 
sprzyja rozwojowi otyłości. Szczególnie niepokojący jest fakt, że 
zaburzenie to coraz częściej występuje u najmłodszych członków 
społeczeństwa – dzieci i młodzieży. W Polsce, wśród dzieci w wieku 
szkolnym, na nadwagę i otyłość cierpi co piąty chłopiec i co siódma 
dziewczynka. Z tych statystyk widać, że otyłość dzieci i młodzieży staje 
się wyzwaniem nie tylko dla zdrowia publicznego, ale i samych młodych 
ludzi i ich rodzin. 
              W prezentowanej książce przedstawiono podstawowe informacje 
związane z diagnozą i badaniami otyłości dziecięcej, ze szczególnym 
skupieniem się na aspektach związanych z funkcjonowaniem 
psychologicznym. Zaprezentowano także badania własne w tym zakresie, 
które uwzględniają diadyczną perspektywę (dziecko – rodzic) 
postrzegania problemu otyłości dziecięcej. Ostatni rozdział poświęcony 
został wybranym strategiom prewencyjnym i interwencyjnym u dzieci i 
młodzieży z nadmierną masą ciała w Polsce i na świecie.  
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Wybrane zagadnienia psychodietetyki 
Narzędzia i metody pracy z osobami z nieprawidłowymi nawykami 

żywieniowymi 
Jagoda Różycka 

Wydawnictwo Difin 
 
 

 
 
 

 Treści książki stanowią wynik doświadczeń własnych i praktyki 
psychodietetycznej w ramach prowadzenia gabinetu psychologicznego 
oraz współpracy przy projektach naukowych dotyczących zachowań 
zdrowotnych w  tym żywieniowych pacjentów z  przewlekłymi chorobami 
somatycznymi i nadwagą/otyłością. Zawierają zbiór interdyscyplinarnej i 
kompleksowej wiedzy z dziedziny dietetyki i psychologii, która ma 
ukierunkować przyszłych specjalistów i specjalistów już pracujących z ww. 
grupami osób w stronę skutecznej i efektywnej współpracy. 
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Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości 
Kamila Czepczor-Bernat Anna Brytek-Matera 

Wydawnictwo Difin 
 

 
 
              Książka zawiera wybrane modele kliniczne oraz teorie 
psychologiczne dotyczące powstawania, utrzymywania i leczenia 
nadmiernej masy ciała. Prezentuje najnowsze wyniki badań 
uwzględniające aspekt emocjonalny, behawioralny i percepcyjny otyłości. 
Pozwala lepiej zrozumieć relacje zachodzące między doświadczaniem 
emocji, ich regulacją a zachowaniami żywieniowymi i obrazem ciała. 
Obejmuje wyniki badań własnych w zakresie ewaluacji autorskiej 
interwencji psychologicznej bazującej na teorii związanej z terapią 
ukierunkowaną na schematy emocjonalne versus opartej na zbiorze 
technik powiązanych z regulacją emocji i stresu. Opisuje wybrane modele 
pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała. 
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https://prosalute.com.pl/ 
 
 
 
https://pzwl.pl/ 
 
 
 
 
 

https://wydawnictwo-silvarerum.eu/ 
 
 
 
 
 
https://czelej.com.pl/ 
 
 
 
 
 
 
https://gornicki.pl/ 
 
 
 
 
 
 
https://edraurban.pl/index 
 
 
 
 
https://www.mp.pl/ 
 
 
 
 
 
https://difin.pl/ 
 

https://prosalute.com.pl/
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https://wydawnictwo-silvarerum.eu/
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