
1 
 

 ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

 

 

AUTOREFERAT W JĘZYKU POLSKIM 

 

 

 

 

Dr n. med. Beata Rybojad 

 

Zakład Ratownictwa Medycznego 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Lublin 2019 

Spis treści 
1. Dane osobowe .............................................................................................................................. 3 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe ......................................................................................... 4 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych .................................... 4 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.) .............................................. 5 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego ................................................................................ 5 

4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągniecia naukowego ............................................................... 6 

4.3 Omówienie i znaczenie uzyskanych wyników .............................................................................. 8 

4.4 Podsumowanie głównego osiągnięcia naukowo-badawczego przedstawionego do 

postępowania habilitacyjnego……………………………………………………………………………………………………..19 

4.5 Znaczenie i zastosowanie uzyskanych wyników………………………………………………………………..……20 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych …. .................................................. 21 

 

 

 



3 
 

1. DANE OSOBOWE 
 

 

Imię i nazwisko:     Beata Rybojad 

Obecnie zajmowane stanowisko:  1.  Adiunkt  

       2.  Lekarz Kierujący Oddziałem 

 

Aktualne miejsce pracy:   1.   Zakład Ratownictwa Medycznego,  

        Wydział Nauk o Zdrowiu  

      Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

      

2.   Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

      Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie   
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2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE 
 

1994  - uzyskanie certyfikatu TOEFL i TWE po rocznym kursie w Lakeview Learning  

Center at University of Illinois, USA. 

1995 -   uzyskanie dyplomu lekarza, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii   

    Akademii Medycznej (Obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie-  

    z  wynikiem bardzo dobrym. Dyplom nr 11274/14191/95. 

 

1999 -  uzyskanie I stopnia w dziedzinie anestezjologii 

 

2005 -   uzyskanie II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii II  

 

2010 -  Lekarski Egzamin Państwowy- 25.09.2010r. - świadectwo nr 10L2/4356 

 

2011 -  uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych uchwałą Rady I Wydziału 

Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym z dnia 20 stycznia 2011 roku. 

Praca doktorska:  

„Ciała obce w drogach oddechowych i przełyku u dzieci hospitalizowanych 

w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie- analiza problemu.”  

Promotor: dr hab. n. med. Ewa Rudnicka – Drożak 

 

2017 -  uzyskanie II stopnia specjalizacji w dziedzinie pediatrii  

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU  

W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 
 

• 1.10.2009 - 24.02.2011r. asystent  

25.02.2011- 30.09.2013r. adiunkt  

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie- Katedra Ratownictwa Medycznego. 

 

• 01.10.2013r.      –  asystent  

01.10.2015r. - nadal –  adiunkt  

Zakład Ratownictwa Medycznego (poprzednia nazwa jednostki: Zakład Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy z Pracownią Ratownictwa Medycznego) - Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

 

https://bpp.umlub.pl/bpp/praca_doktorska/66704/
https://bpp.umlub.pl/bpp/praca_doktorska/66704/
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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 
UST 2. USTAWY Z DNIA 14 MARCA 2003 ROKU O STOPNIACH 
NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ STOPNIACH I TYTULE 
NAUKOWYM W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. 2016 R. POZ. 882 ZE ZM. W 
DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1311.) 
 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego 
 

Podstawą ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest cykl 

powiązanych tematycznie siedmiu publikacji naukowych, opublikowanych w latach  

2013-2019 i opatrzonych wspólnym tytułem:  

„WYBRANE ASPEKTY PRAKTYKI I RYZYKA ZAWODOWEGO  

W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM W POLSCE” 

Łączny współczynnik oddziaływania (IF) wymienionych prac wynosi: 7,648;  

łączna punktacja PK/MNiSW wynosi: 153  

Prace te powstały po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych.  

Sumaryczny IF wszystkich publikacji wynosi 25,674;  

łączna punktacja PK/MNiSW wynosi: 599. 

Liczba cytowań według bazy Web of Science TM Core Collection (bez autocytowań): 54 

h-index wg bazy Web of ScienceTM Core Collection: 5 

Liczba cytowań według bazy Scopus (bez autocytowań): 66 

h-index wg bazy Scopus: 5 
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4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągniecia naukowego  
 

 [1] Anna Aftyka, Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad: A comparison of ambulance 

responses to incidents of Medical Emergency Teams led by nurses and paramedics-  

a retrospective single-center retrospective study. Int. J. Nurs. Stud. 2014, 51(4): 551-561.  

Praca oryginalna 

IF=2,901; PK/MNiSW=50 

Mój udział procentowy szacuję na 45%. 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na współudziale w napisaniu manuskryptu, 

opracowaniu wniosków, analizie piśmiennictwa, zatwierdzeniu ostatecznej redakcji tekstu, 

poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji, korespondencji z Redakcją oraz Recenzentami.  

 

[2] Anna Aftyka, Beata Rybojad, Ewa Rudnicka-Drożak: Are there any differences 

in medical emergency team interventions between rural and urban areas? A single-centre 

cohort study. Aust. J. Rural Health 2014, 22(5): 223-228. 

Praca oryginalna 

IF=1,225; PK/MNiSW=25 

Mój udział procentowy szacuję na 45%. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na współudziale w napisaniu manuskryptu,, 

opracowaniu wniosków, analizie piśmiennictwa, ostatecznej redakcji tekstu, poprawieniu 

pracy po otrzymaniu recenzji, korespondencji z Redakcją oraz Recenzentami.  

 

 [3] Beata Rybojad, Mariusz Goniewicz, Daniel Sieniawski: Pediatric pain management- 

what are we able to do in Polish emergency medical services? (Leczenie Bólu u dzieci- co 

jesteśmy w stanie zrobić w ratownictwie medycznym w Polsce?): Wiad. Lek. 2016, 69 (3): 548-

554. 

Praca przeglądowa 

PK/MNiSW=11 

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i metodyki badań, 

analizie piśmiennictwa, napisaniu manuskryptu, opracowaniu wniosków, ostatecznej redakcji 

tekstu oraz poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji.  

 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,77597/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,77597/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,77597/


7 
 

[4] Beata Rybojad, Robert Chudzik, Magdalena Mendrek-Sim, Sławomir Pawelec, Piotr 

Matuszewski, Paweł Piróg, Paweł Rybojad: Evaluation and management of pain in 

geriatric patients who were diagnosed in Emergency Department. J. Educ. Health 

Sport 2019, 6(3): 109-113. 

Praca oryginalna 

IF=0,00; PK/MNiSW=7 

Mój udział procentowy szacuję na 80%.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji badań i metodyki badań, 

napisaniu manuskryptu, analizie piśmiennictwa,  krytycznej analizie tekstu, opracowaniu 

wniosków oraz poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji. 

 

 [5] Beata Rybojad, Anna Aftyka, Michalina Baran, Patryk Rzońca: Risk factors for 

posttraumatic stress disorder in Polish paramedics: a pilot study.  J. Emerg. Med. 2016, 50 

(2): 270-276.  

Praca oryginalna 

IF=1,21; PK/MNiSW=25 

 

Mój udział procentowy szacuję na 85%.  

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji i metodyki badań, 

udziale w zbieraniu materiału badawczego, napisaniu pracy, opracowaniu wniosków, 

ostatecznej redakcji tekstu oraz poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji analizie 

piśmiennictwa, korespondencji z Redakcją oraz Recenzentami.  

 

 [6] Beata Rybojad, Anna Aftyka: Trafność, rzetelność i analiza czynnikowa polskiej 

wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego. (Validity, reliability and factor analysis of 

the Polish version of the Peritraumatic Distress Inventory). Psychiatr. Pol. 2018, 2 (5): 

887-901. 

Praca oryginalna 

IF=1,196; PK/MNiSW=15 

 

Mój udział procentowy szacuję na 85%.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na nawiązaniu kontaktu z autorem narzędzia,  

prof. Alainem Brunetem z Douglas Mental Health University Institute Research Centre in 

Montreal, Canada. Po przedstawieniu  planu koncepcji badania, uzyskałam zgodę autora 



8 
 

skali na jej wykorzystanie i pierwszą polską walidację. Mój wkład w powstanie tej pracy 

polegał na też napisaniu pracy, opracowaniu wniosków, ostatecznej redakcji tekstu, 

poprawieniu pracy po otrzymaniu recenzji, korespondencji z Redakcją oraz Recenzentami.  

 

[7] Beata Rybojad, Anna Aftyka, Joanna Milanowska: Peritraumatic distress among 

emergency medical system employees: A proposed cut-off for the Peritraumatic Distress 

Inventory. AAEM. 2019 [online first], https://doi.org/10.26444/aaem/105436. DOI: 

10.26444/aaem/105436.  

Praca oryginalna 

IF=1,116; PK/MNiSW=20 

Mój udział procentowy szacuję na 85%.  

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu koncepcji i metodyki badań, 

napisania manuskryptu, analizie piśmiennictwa, ostatecznej redakcji tekstu i poprawy po 

otrzymaniu recenzji.  

 

Badania naukowe, których efektem są w.w. publikacje, nie były finansowane  

z żadnych źródeł poza własnymi. Zakres prac oraz charakter prowadzonych przeze mnie badań 

wymagał nawiązania współpracy z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Lublinie oraz 

dr n.med. Anną Aftyką z Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki 

Medycznej UM w Lublinie. 

 

4.3 Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników   

 

Cel naukowo-badawczy 

 Osiągnięciem naukowo-badawczym przedstawionym do postępowania habilitacyjnego 

jest cykl publikacji pod wspólnym tytułem: 

„WYBRANE ASPEKTY PRAKTYKI I RYZYKA ZAWODOWEGO  

W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM W POLSCE” 

Nadrzędnym celem prowadzonych przeze mnie badań w ciągu ostatnich lat była analiza 

wybranych aspektów funkcjonowania Systemu Ratownictwa Medycznego oraz czynników 

wpływających na stres związany z wykonywaniem obowiązków zawodowych wśród jego 

pracowników. W ciągu mojej kariery zawodowej jako lekarz anestezjolog pracujący w oddziale 
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intensywnej terapii i pogotowiu ratunkowym oraz nauczyciel zespołów ratownictwa 

medycznego wielokrotnie przekonywałam się, że o szansie na powrót do zdrowia decydują 

często minuty i właściwe zaopatrzenie chorego w warunkach przedszpitalnych, a następnie  

w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR). Moje częste interwencje w SOR przyczyniły się do 

dokładniejszego poznania zasad działania systemu ratownictwa medycznego. Zwróciłam 

uwagę na odmienny charakter tej pracy oraz inną (w porównaniu do lekarskiej)  reakcję na stres 

związany z ratowaniem życia ludzkiego, która zależała nie tylko od stanu pacjenta, lecz przede 

wszystkim od wiedzy i doświadczenia osób niosących pomoc. Ratownicy medyczni  

opowiadali o ogromnym obciążeniu psychicznym, które towarzyszy im już od momentu 

otrzymania wezwania do pacjenta, a w szczególności do chorego dziecka. W 2009 roku 

rozpoczęłam pracę dydaktyczną ze studentami ratownictwa medycznego, starając się 

przekazywać im wiedzę i umiejętności, aby jak najbardziej profesjonalnie mogli pomóc swoim 

pacjentom. Dlatego też moje badania, początkowo obejmujące tylko strukturę i kompetencje 

zespołów ratownictwa medycznego (ZRM)- prace 1 i 2, ewaluowały po bliższym 

zaznajomieniu się z problematyką, w kierunku słabych ogniw (prace 3 i 4) oraz czynników 

ryzyka zawodowego (publikacje 5-7). W publikacji 5 zawarłam również pierwszą w Polsce,  

a drugą w Europie adaptację i walidację narzędzia badawczego służącego przewidywaniu 

zespołu stresu pourazowego u pracowników ZRM.  

Wprowadzenie 

Ratownictwo medyczne narodziło się na polu walki. Przez wiele lat pierwsza pomoc 

medyczna związana była głównie z działaniami wojennymi i tylko w niektórych przypadkach 

powiązana była z udzielaniem pomocy medycznej osobom cywilnym w stanach zagrożenia 

życia. Wielu historyków medycyny uważa, że źródła zorganizowanej pomocy doraźnej należy 

szukać w średniowiecznych wspólnotach religijnych, które kształciły osoby uważane 

powszechnie za „silne wolą” celem udzielania pomocy rannym i niektórym chorym. Głównym 

zadaniem tych wspólnot była pomoc rannym w wyprawach krzyżowych oraz pielgrzymom 

udającym się do Ziemi Świętej. Tworzono także tak zwane oddziały sanitarne, których 

zadaniem było zbieranie rannych i ich ewakuacja z pola walki. Początkowe próby 

zorganizowania systemowej pierwszej pomocy medycznej w warunkach polowych  zostały 

podjęte podczas wojen napoleońskich i krymskich pod kierunkiem dwóch cesarskich lekarzy 

polowych: Jeana Dominique’a Larreya oraz Pierre François Percy’ego. W tym czasie podjęto 

też próby powołania zorganizowanej pomocy doraźnej na ziemiach Księstwa Warszawskiego, 

jednak w pełni funkcjonująca pierwsza stacja pogotowia ratunkowego na ziemiach polskich 
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powstała w Krakowie w 1891 roku, z inicjatywy dr Arnolda Benneta i dr Karola Wałęcz – 

Brudzewskiego. Kolejne towarzystwa ratownicze powstały: we Lwowie (1893), w Warszawie 

(1897), Łodzi (1899), Wilnie (1902) i Lublinie (1917). W Polsce aktem prawnym regulującym 

obecnie kwestie związane z ratownictwem medycznym jest Ustawa z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w świetle której jednostkami Systemu są SOR  

i ZRM. Głównym celem tego systemu jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się 

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego  przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.  

W Polsce funkcjonują generalnie dwa rodzaje ZRM: podstawowe („P”)- kierowane przez 

pielęgniarki i ratowników medycznych oraz specjalistyczne („S”)- których liderem jest lekarz. 

Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie, gdzie w Systemie Ratownictwa 

Medycznego obok ratowników medycznych, pracują pielęgniarki, które mogą również pełnić 

rolę liderów w podstawowych ZRM. Kompetencje pielęgniarek ratunkowych są stosunkowo 

szerokie i porównywalne z kompetencjami ratowników medycznych. Pielęgniarka systemu 

w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, jest uprawniona do wykonywania samodzielnie (bez zlecenia lekarza), 

medycznych czynności ratunkowych szczegółowo wymienionych w przepisach rozporządzenia 

oraz do podania pacjentowi doraźnie i w nagłych wypadkach (bez zlecenia lekarza) leków, 

których wykaz jest zamieszczony w załączniku 2 do rozporządzenia.  

 Praca w systemie ratownictwa medycznego (obok policji i straży pożarnej) jest uważana 

za jedną z bardziej stresujących. Badania nad stresem, którego doświadcza ratownik medyczny 

w związku z wykonywaną pracą oraz wpływem czynników socjodemograficznych trwają od 

wielu lat. Negatywne skutki tego stresu stały się obiektem zainteresowania nie tylko 

teoretyków, ale i praktyków a także osób odpowiedzialnych za efektywność, jakość i sprawność 

systemu. Warunki pracy zespołów ratownictwa medycznego są nieprzewidywalne, z uwagi na 

szeroki wachlarz przypadków z którymi mają do czynienia- od „zwykłego” wezwania do 

zasłabnięcia w domu, po masowe wypadki czy akty przemocy. Oczekuje się od nich, że będą 

reagować szybko i skutecznie i pewnie w każdej sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Niestety, 

obserwowanie cierpienia, a czasem śmierci osób, którym usiłuje się pomóc, prowadzi do stresu, 

mogącego przyjąć także przewlekłą postać. Konsekwencją narażenia na stres traumatyczny 

może być zespół stresu pourazowego- PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), szeroko 

opisywany w literaturze światowej wśród różnych grup zawodowych i społecznych, a nawet  

w populacji dziecięcej. W 1980 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wyodrębniło 

PTSD jako oddzielną jednostkę chorobową, która została wpisana do DSM-III (Diagnostic and 

Statistical Manual Disorders, 3rd edition) i jest obecna w kolejnych wydaniach DSM. Światowa 
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Organizacja Zdrowia 12 lat później wprowadziła PTSD do Międzynarodowej Klasyfikacji 

Chorób (International Classification of Diseases – ICD) oficjalnie pod numerem F43.1.  

W 1994r. zmodyfikowano kryteria diagnostyczne PTSD, zdarzenia traumatyczne zawarto w 

tzw. kryteriach A, które muszą wystąpić w związku przyczynowo- skutkowym: A1 

(doświadczenie lub bycie świadkiem tragicznego zdarzenia) i A2 (reakcja tej osoby w postaci 

strachu, poczucia bezsilności lub grozy). Mimo, iż z DSM-V (2013r.) usunięto Kryterium A2, 

pozostaje ono silnym czynnikiem prognostycznym objawów stresu pourazowego, co 

przedstawiłam w swojej pracy „Trafność, rzetelność i analiza czynnikowa polskiej wersji 

Skali Dystresu Okołotraumatycznego” opublikowanej w Psychiatrii Polskiej. Dystres, zwany 

potocznie stresem paraliżującym, jest to typ szkodliwej (demotywującej, deprymującej  

i negatywnej) dla zdrowia reakcji na stres. Nie istnieje „złoty standard” w identyfikacji 

krytycznych zdarzeń, które z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą w konsekwencji do 

rozwinięcia się PTSD. Jego główne objawy to: intruzja (przejawiająca się przeżywaniem na 

nowo wydarzenia traumatycznego w postaci snów lub wspomnień), unikanie (uczuć, rozmów, 

bodźców czy działań związanych z doświadczonym zdarzeniem) i pobudzenie (trudności  

z koncentracją, ale też z zasypianiem, ogólne rozdrażnienie, silne reakcje emocjonalne  

w przypadku zadziałania nagłych bodźców, ciągłe poczucie zagrożenia). W związku ze 

złożonością problemu oraz trudnościami diagnostycznymi tego schorzenia, powstało wiele 

narzędzi, które pomagają postawić lub wykluczyć diagnozę PTSD. 

 

Omówienie problemów poruszanych w cyklu publikacji przedstawionych 

do postępowania habilitacyjnego oraz uzyskanych wyników 

W pracy opublikowanej w International Journal of Nursing Studies: “A comparison of 

ambulance responses to incidents of Medical Emergency Teams led by nurses and 

paramedics- a retrospective single-center retrospective study” (publikacja nr 1) zostały 

przeanalizowane zasady pracy różnych typów Zespołów Ratownictwa Medycznego „P”  

w zależności od wykształcenia zawodowego lidera zespołu (pielęgniarka lub ratownik 

medyczny). Analizowano częstość wykonywania różnorakich czynności medycznych oraz 

towarzyszących im decyzji terapeutycznych. Wzięto pod uwagę między innymi: częstość 

stosowania tlenoterapii, aplikowania leków przeciw bólowych, wykonywania  

12-odprowadzeniowego EKG oraz zakładania stabilizującego kołnierza ortopedycznego.     

W przeprowadzonych badaniach wykazano istotne statystycznie różnice w funkcjonowaniu 

ZRM „P” kierowanych przez pielęgniarki (ZRMp) i tych kierowanych przez ratowników 
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medycznych (ZRMr). Analiza dowiodła, iż ZRMr istotnie częściej niż ZRMp udzielały 

pacjentowi pomocy wyłącznie na miejscu zdarzenia, rzadziej natomiast podejmowały decyzje 

o transporcie do szpitala. Jednocześnie ZRMr istotnie częściej niż ZRMp stosowały 

tlenoterapię, analgezję, stosowały kołnierz ortopedyczny oraz wykonywały badanie 

elektrokardiograficzne. Wyniki te mogą świadczyć o tym, że pielęgniarki szkolone, głównie do 

systemów lecznictwa zamkniętego, pomimo posiadanej dodatkowej specjalizacji  

z pielęgniarstwa ratunkowego, podświadomie dążyły do jak najszybszego dostarczenia 

pacjenta do szpitala, gdzie dostępność różnorakich czynności medycznych jest dużo szersza  

i pozwala na dokładniejszą diagnostykę i specjalistyczną terapię.  

W przypadku zagrożenia życia, oprócz kompetencji liczy się przede wszystkim czas 

działania w trakcie udzielenia pomocy. Podczas I wojny światowej czas ten wynosił od 12 do 

18 godzin. W 1976 roku R Adams Cowley przedstawił bezpośrednią zależność pomiędzy 

czasem, który upłynął od zadziałania urazu a prawdopodobieństwem przeżycia, wprowadzając 

pojęcie „złotej godziny”, obejmującej pierwsze 60 minut od wystąpienia stanu prowadzącego 

do zagrożenia życia do czasu wdrożenia specjalistycznego leczenia. Szczególne znaczenie, 

poza wspomnianą już „złotą godziną”, posiada „platynowe dziesięć minut”. Jest to limit czasu, 

który można poświęcić na ocenę stanu pacjenta, wdrożenie czynności ratowniczych 

i rozpoczęcie transportu zgodnie z zasadą „scoop and run” – „bierz i pędź”. Dlatego też 

głównym celem mojej kolejnej pracy, opublikowanej w Australian Journal of Rural Health 

(publikacja nr 2): „Are there any differences in medical emergency team interventions 

between rural and urban areas? A single-centre cohort study”, było porównanie przebiegu 

interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego w mieście i na terenach wiejskich ze 

szczególnym uwzględnieniem czasów operacyjnych ZRM. Analizą objęto łącznie 1624 

wyjazdy, w tym 1115 wyjazdów ZRM”P” i 509 wyjazdów ZRM”S”. W mieście mediana czasu 

dojazdu wynosiła 7 minut, dolny kwartyl 5 minut, górny kwartyl 10 minut, a maksimum 34 

minuty. Poza miastem mediana czasu dojazdu wynosiła 12 minut, dolny kwartyl 9 minut, górny 

kwartyl 16 minut, a maksimum 78 minut. Według artykułu 24 Ustawy z dnia 8 września 2006 

r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zadaniem wojewody jest podejmowanie działań 

organizacyjnych, zmierzających do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia 

Zespołów Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia: 1) mediana czasu dotarcia, w skali 

każdego miesiąca, powinna być nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy 

mieszkańców i 15 minut poza miastem,  2) dolny kwartyl czasu dotarcia, nie powinien 

przekraczać 12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem 

oraz 3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 
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10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem. Wykazane w pracy istotne statystycznie 

różnice dowodzą realnego zróżnicowania dominującego modelu ratownictwa medycznego na 

obszarze miasta i terenów wiejskich.  W przypadku regionów o mniejszej gęstości zaludnienia, 

o dużych odległościach i wydłużonych czasach operacyjnych oraz rzadszej sieci szpitali może 

zaistnieć potrzeba wprowadzenia systemu zbliżonego do modelu „zostań i lecz”. Obecność 

lekarza w takim zespole pozwala na zaopatrzenie pacjenta na miejscu zdarzenia, a w przypadku 

konieczności przewiezienia go do szpitala, umożliwia podjęcie czynności leczniczych 

niedostępnych dla zespołów ZRM”P”. Należy również zauważyć, że dostępność całodobowej 

podstawowej opieki zdrowotnej ma znaczący wpływ na działalność ZRM, szczególnie  

w mniejszych miejscowościach, gdzie pogotowie traktowane jest jak przysłowiowa 

„przychodnia na kołach”. Kolejnym wnioskiem wynikającym z cytowanej pracy jest fakt, że 

na terenach mniej zamieszkanych w ZRM znacząco częściej używano leków przeciwbólowych.  

Zjawisko to wydaje się o tyle dziwne, że według wielu badań ludność wiejska jest znacznie 

bardziej odporna na ból. Ponownie wyjaśnieniem może być po prostu brak dostępności leków 

przeciw bólowych w małych miejscowościach, w których handel w godzinach wieczornych 

praktycznie zamiera.   

Problemy związane z podażą środków przeciw bólowych mają niezwykle szeroki zakres 

co zainspirowało mnie do kolejnych badań, które przedstawiałam na konferencjach naukowych 

a także w dwóch kolejnych publikacjach wchodzących w skład opisywanego tu cyklu: 

„Pediatric pain management- what are we able to do in Polish emergency medical 

services?” (publikacja nr3) oraz „Evaluation and management of pain in geriatric patients 

who were diagnosed in Emergency Department” (publikacja nr 4), (następne  prace  

o tematyce zwalczania bólu w ratownictwie są w przygotowaniu). Rozpoczęcie leczenia 

przeciwbólowego już na miejscu wezwania i jego kontynuacja w czasie transportu powinno 

być integralną częścią kompleksowego udzielania pomocy przez członków zespołów 

ratownictwa. Należy pamiętać, że wdrożenie analgezji już we wczesnym okresie, hamuje 

przejście dolegliwości bólowych z fazy ostrej do chronicznej i zmniejsza prawdopodobieństwo 

wystąpienia nadmiernej  reakcji zapalnej, w wyniku której może dojść do uruchomienia 

nieprawidłowych szlaków metabolicznych. W postępowaniu przedszpitalnym niezwykle 

istotna jest optymalna strategia uśmierzania bólu, jak najszybsze podanie odpowiednio 

dobranego leku oraz właściwa ocena skuteczności działania.  Opracowane procedury  

i wytyczne jasno określają zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych grup 

zawodowych, w tym zlecanie leków przeciwbólowych. Nie ma jednak obowiązku badania 

natężenia bólu, określanego często w literaturze jako piąty parametr życiowy, obok tętna, 
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ciśnienia, temperatury i częstości oddechów, a dopiero od niedawna każdy pacjent ma 

ustawowo zagwarantowane prawo do leczenia bólu. Kwestie oligoanalgezji w ratownictwie 

medycznym były podnoszone w polskim piśmiennictwie między innymi przez dr. Kosińskiego. 

Ze względu na uwarunkowania patofizjologiczne, najtrudniejsze do prawidłowej oceny  

i postępowania z bólem są 2 skrajne wiekowo populacje: dzieci i osoby starsze (wg WHO 

powyżej 65 r.ż.). Wynika to przede wszystkim z nieznajomości problemu, obawy przed 

zrobieniem krzywdy małemu dziecku, ale również z krytyki ze strony personelu medycznego 

w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ponadto, trudno jest obiektywnie ocenić natężenie bólu  

u dziecka i zróżnicować je z lękiem- nawet anestezjolodzy miewają z tym problem. Członkowie 

zespołów ratownictwa  medycznego wymieniają liczne "przeszkody" w zwalczaniu bólu: 

nieumiejętność oceny bólu, obawy przed negatywnymi skutkami działania leków (zwłaszcza 

opioidów) oraz przekonanie rodziców, że leki przeciwbólowe mogą być szkodliwe dla ich 

dzieci. Dlatego w publikacji ”Pediatric pain management- what are we able to do in Polish 

emergency medical services?” (publikacja nr 3) podkreśliłam znaczenie 

niefarmakologicznych sposobów zwalczania bólu u dzieci (np. unieruchomienie złamanej 

kończyny, odwracanie uwagi, obecność rodzica podczas wykonywania czynności przy 

dziecku). Zaproponowałam też  algorytm postępowania przeciwbólowego w warunkach ZRM 

u małych pacjentów. Kolejnym istotnym problemem poruszanym przeze mnie w wyżej 

wymienionych pracach  jest brak właściwej edukacji dotyczącej zagadnień zwalczania bólu - 

zarówno wśród ratowników medycznych, pielęgniarek, jak i lekarzy. Problem ten jest 

podnoszony przez wielu innych badaczy, przy czym niewłaściwe postępowanie obserwuje się 

niezależnie od  kompetencji jak i wiedzy w tym zakresie. W cytowanych wyżej pracach 

podkreślałam, że ocena jak i leczenie bólu pozostają wstydliwą "białą plamą" w obszarze 

postępowania zarówno przed jak i poszpitalnego i dlatego pracownicy systemu ratownictwa 

medycznego: lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni powinni być systematycznie szkoleni 

w tym zakresie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dawki leków przeciwbólowych, ich 

działania niepożądane oraz znaczne ograniczenia zarówno jakościowe jak i ilościowe  

w stosunku do małych pacjentów.  Co szczególnie istotne, do kwietnia 2016 roku polskie 

pielęgniarki i ratownicy medyczni dysponowali bardzo wąskim zakresem leków 

przeciwbólowych które mogli podawać samodzielnie. To ograniczenie spowodowało, że nie 

brali pod uwagę bólu pacjenta jako problemu, który można i należy skutecznie 

rozwiązać. Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

rozporządzenia dotyczącego medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez 
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ratowników medycznych rozszerzyła listę leków, które może on podawać samodzielnie, m.in. 

o paracetamol i fentanyl (do tego czasu ratownik medyczny, niezależnie od stopnia natężenia 

bólu, mógł dziecku zaaplikować jedynie morfinę!). Niezwykle ważne wydaje się podkreślenie 

faktu, że zwalczanie bólu powinno polegać na jednoczesnym stosowaniu analgetyków   

i metod niefarmakologicznych. Stosowanie różnorakich działań zawartych w tej drugiej grupie 

wydaje się szczególnie mało znane, niedoceniane i wymagające wszechstronnego szkolenia. 

Współczesna medycyna ratunkowa, niestety kładzie również słaby nacisk na problemy 

bólowe u osób starszych. Ból u tych osób, w związku z powszechnie występującą 

wielochorobowością po 65 r.ż., jest traktowany, jako coś naturalnego, również sami pacjenci 

nie domagają się właściwego leczenia, aplikując samodzielnie różnorodne środki 

przeciwbólowe dostępne bez recepty. W pracy ”Evaluation and management of pain in 

geriatric patients who were diagnosed in Emergency Department” (publikacja nr 4) 

wykazałam, że u osób starszych na odczucie bólu główny wpływ mają czynniki psychiczne, 

podczas gdy czynniki demograficzne nie zmieniały sposobu postrzegania dolegliwości 

bólowych. Trzy czwarte seniorów przyjmowało w sposób przewlekły leki, w tym analgetyki, 

jednakże ich dobór i dawki nie były właściwe, a chorzy nie potrafili poradzić sobie z bólami 

przebijającymi lub ostrymi. Biorąc pod uwagę, iż społeczeństwo starzeje się, walka z bólem  

u osób po 65 r.ż. powinna odbywać się nie tylko w poradniach leczenia bólu, przychodniach  

i szpitalach, ale również w warunkach ratownictwa medycznego. Starsze osoby są szczególnie 

narażone na urazy, nie tylko z powodu swej kondycji psychofizycznej, ale również z uwagi na 

konieczność samodzielnego wykonywania wszelkich prac domowych. Dotyczy to przede 

wszystkim osób samotnych (bez względu na płeć), co często się zdarza w starzejących się 

społeczeństwach. Wartym podkreślenia jest fakt, że chorzy powyżej 65 roku życia zgłaszali się 

do SOR z bólami, które wg skali NRS określano jako silny ból (powyżej 7 pkt).  

Co charakterystyczne w krótkim czasie (ok 30min) po podaniu odpowiednich analgetyków 

osoby te podawały znaczną ulgę w cierpieniu i nie domagały się dalszego diagnozowania jego 

przyczyny. Przedstawione powyżej problemy przedszpitalnego leczenia bólu przez ZRM 

zmobilizował mnie do wdrożenia szerszej edukacji studentów i pracowników ratownictwa 

medycznego. Efektem moich starań jest przedmiot: „Leczenie bólu w ratownictwie 

medycznym”, który został włączony do programu kształcenia na kierunku Ratownictwo 

Medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  

W toku wielogodzinnych rozmów, które odbyłam z ratownikami, okazało się, że 

kolejnym, nie do końca rozwiązanym problemem, jest stres oraz często brak pomocy 
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psychologicznej bezpośrednio po trudnych, traumatycznych przeżyciach związanych  

z wykonywaniem czynności ratunkowych. Zebrane przeze mnie wyniki stanowiły podstawę 

kolejnych publikacji (publikacja nr 5) ”Risk factors for posttraumatic stress disorder in 

Polish paramedics: a pilot study”; (publikacja nr 6)- „Trafność, rzetelność i analiza 

czynnikowa polskiej wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego” oraz (publikacja nr 7)- 

”Peritraumatic distress among emergency medical system employees: a proposed cut-off 

for the Peritraumatic Distress Inventory”. W pracy nr 5 skupiłam się na określeniu 

socjodemograficznych i zawodowych czynników ryzyka oraz  występowania PTSD wśród 

polskich ratowników medycznych. Do zdarzeń traumatycznych zaliczyli oni: udzielanie 

pomocy członkowi własnej rodziny lub przyjacielowi, pacjentom  którzy doznali rozległych 

obrażeń, strach przed przemocą fizyczną w trakcie udzielania pomocy oraz podejmowanie 

działań resuscytacyjnych. Do pomiaru PTSD zastosowałam Zrewidowaną Skalę Wpływu 

Zdarzeń (Impact of Event Scale-Rvised- IES-R), autorstwa Weissa i Marmara, w polskiej 

adaptacji Juczyńskiego i Bulik. Jest ona metodą samooceny zawierającą 22 twierdzenia  

i uwzględnia trzy wymiary PTSD: intruzję, pobudzenie i unikanie. Zagadnienia zawarte  

w teście dotyczą dyskomfortu odczuwanego w związku z traumatycznym wydarzeniem, które 

miało miejsce w ciągu ostatnich siedmiu dni. Dodatkowo biorący udział w badaniu ratownicy 

wypełniali ankietę autorską, zawierającą szereg pytań dotyczących danych 

socjodemograficznych i zawodowych. W badanej grupie stwierdzono występowanie PTSD  

u 40% wszystkich respondentów. Również niższe wykształcenie predestynowało do częstszego 

występowania PTSD. Jest to znacznie wyższy wynik niż w opracowaniach światowych, np. 

holenderscy, brytyjscy i szwedzcy ratownicy prezentowali PTSD na poziomie 13%. W swoich 

badaniach próbowałam  znaleźć wytłumaczenie dla tak znaczącej różnicy. Znany jest związek 

między osobowością lękową a skłonnościami do PTSD w określonych warunkach, ponadto,  

jeśli osoba doświadczała przemocy domowej w dzieciństwie, była uzależniona od narkotyków, 

miała w  rodzinie kogoś, kto cierpiał z powodu choroby psychicznej, może również mieć 

predyspozycje do PTSD w przyszłości. Z uwagi na powyższe czynniki, w większości krajów 

przeprowadza się badania psychologiczne przed przyjęciem na studia w określonych grupach 

zawodowych. Należy również zauważyć, że istnieją doniesienia o tak zwanych skłonnościach 

kulturowych do PTSD, zwłaszcza jeśli nie można inaczej wyjaśnić jego istotnie wyższego 

występowania. Brak odpowiedniego instytucjonalnego wsparcia dla ofiar lub tzw. kultura 

narzekania mogą stanowić potencjalne przyczyny. Wnioski z przeprowadzonej przeze mnie 

analizy problemu wykazały, że niezbędne wydaje się  wprowadzenie testów psychologicznych 

przed podjęciem studiów na kierunku ratownictwo medyczne. Zalecałabym także konsultację 
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psychologiczną, a w uzasadnionych sytuacjach, także psychiatryczną. W mojej opinii powinno 

się również stworzyć krajowy rejestr wystąpienia PTSD u ratowników medycznych, co 

umożliwiłoby lepszą analizę problemu i wprowadzenie systemowych mechanizmów 

naprawczych.   

  Kolejnym krokiem w moich badaniach było poszukiwanie prostego, a jednocześnie nie 

walidowanego wcześniej w naszym kraju narzędzia, które pomogłoby w ocenie dystresu 

okołotraumatycznego. Po analizie baz Pubmed i Scopus, znalazłam Peritraumatic Distress 

Inventory (PDI) i nawiązałam kontakt z jego autorem, prof. Alainem Brunetem z Department 

of Psychiatry, McGill University w Kanadzie. Po przedstawieniu mu swoich planów 

badawczych, uzyskałam zgodę na walidację i pierwszą w Polsce adaptację PDI w grupie 

pracowników Systemu Ratownictwa Medycznego. Ostateczna wersja została przedstawiona 

prof. Brunetowi, a efektem badań były dwie prace: „Trafność, rzetelność i analiza 

czynnikowa polskiej wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego” oraz ”Peritraumatic 

distress among emergency medical system employees: a proposed cut-off for the 

Peritraumatic Distress Inventory”. Do analizy spójności wewnętrznej całej skali oraz jej 

podskal zastosowałam współczynnik α Cronbacha, oceniający rzetelność testów 

psychologicznych. Wartość współczynnika α Cronbacha dla całej skali, obejmującej 12 

itemów, wynosi 0,77 i oznacza dobrą rzetelność skali. Może być ona stosowana w ocenie 

dystresu w diagnozie indywidualnej, natomiast podskale, w których współczynnik rzetelności 

jest niższy, mogą być wykorzystywane wyłącznie w badaniach naukowych. W celu oceny 

teoretycznej trafności skali wykorzystano analizy korelacji, z zastosowaniem zwalidowanego 

w Polsce i uznanego za rzetelne, innego narzędzia badawczego: Zrewidowaną Skalę Wpływu 

Zdarzeń. Adekwatność doboru próby zbadano z zastosowaniem testu Kaisera–Mayera–Olkina. 

Trafność teoretyczną oceniono z wykorzystaniem eksploracyjnej analizy czynnikowej, którą 

przeprowadzono metodą głównych składowych z rotacją prostą Oblimin z normalizacją 

Kaisera. Rzetelność narzędzia została oszacowana na podstawie wartości mocy 

dyskryminacyjnych pozycji tworzących wyróżnione wymiary. W ocenie współwystępowania 

dystresu i objawów stresu pourazowego zastosowano współczynnik korelacji rho Spearmana. 

Analiza czynnikowa polskiej wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego, przeprowadzona  

w tejże grupie wskazywała, podobnie jak wersja oryginalna, na trzyczynnikową strukturę 

narzędzia. Spośród podskal PDI z nasileniem objawów stresu pourazowego najsilniej 

korelowała Utrata Kontroli i Pobudzenie (r = 0,63; p < 0,01), nieco słabiej Emocje Negatywne 

(r = 0,47; p < 0,01), a najsłabiej – Poczucie Zagrożenia (r = 0,24; p < 0,05). Podobne związki 

zaobserwowano w odniesieniu do poszczególnych wymiarów PTSD: intruzji, pobudzenia  
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i unikania.  Polska wersja PDI wydaje się być dobrym narzędziem do oceny poziomu dystresu 

u pracowników systemu ratownictwa medycznego, również ze względu na swoją zwięzłość  

i prostotę. Kolejnym wnioskiem z przeprowadzonej przeze mnie analizy było zaproponowanie 

badań z zastosowaniem PDI w innych populacjach. Publikacja ”Peritraumatic distress among 

emergency medical system employees: a proposed cut-off for the Peritraumatic Distress 

Inventory” (publikacja nr 7) była kontynuacją opisanej powyżej pracy i dotyczyła badania 

związku dystresu okołotraumatycznego z objawami pourazowego stresu (PTSS-posttraumatic 

stress symptoms) wśród pracowników systemu ratownictwa medycznego. W badanej grupie 

20% ratowników prezentowało objawy PTSD. W celu oceny przydatności PDI w screeningu 

PTSD zastosowano krzywą ROC (ang. Receiver Operating Curve). Wykres krzywej ROC jest 

w praktyce klinicznej narzędziem ułatwiającym wybór wartości progowej testu 

diagnostycznego, dla którego uzyskujemy optymalne parametry czułości i swoistości- rycina 1. 

 

Rycina 1. Krzywa ROC dla PTSS w PDI w badanej grupie  

 

Pole pod krzywą (Area Under ROC Curve, AUC) wynosi 0,93, przy czym dolna granica 

asymptotycznego 95% przedziału ufności wynosi 0,86, a jego górna granica – 1,00. Wynik ten 

świadczy o wysokiej czułości i trafności testu (odpowiednio 0,92 i 0,85). Optymalny punkt 

odcięcia dla PDI wynosi ≥ 19 punktów. Wynik taki wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo 

wystąpienia PTSD. Analiza baz danych publikacji medycznych pozwala stwierdzić, że 

powyższa praca jako pierwsza na świecie umożliwia ustanowienie optymalnego punktu 

odcięcia PDI dla PTSD w grupie zawodowej ratowników medycznych. Odpowiednie 

zastosowanie opisywanego narzędzia może ułatwić przewidywanie zagrożeń związanych  

z PTSD oraz wprowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych i naprawczych. 
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4.4 Podsumowanie głównego osiągnięcia naukowego - badawczego,   

       przedstawionego do postępowania habilitacyjnego 

   
Wykonane badania pozwoliły stwierdzić, że struktura zatrudnienia w Systemie 

Ratownictwa Medycznego w Polsce jest unikalna na skalę światową, gdyż biorą w niej udział 

również pielęgniarki, które w dodatku mogą być także liderami ZRM. Kompetencje, 

wyszkolenie i sposób postępowania przedszpitalnego różnią się znacząco pomiędzy 

poszczególnymi grupami zawodowymi. Wciąż jest niewiele publikacji porównujących 

kompetencje i sposoby interwencji zespołów podstawowych w zależności od tego, czy liderem 

jest pielęgniarka czy ratownik. Analiza tego zjawiska jest o tyle istotna, że może mieć wpływ 

na możliwości wdrażania niektórych procedur. Kontynuacja badań nad porównaniem efektów 

pomocy poszkodowanemu na terenach wiejskich i w aglomeracjach miejskich może przyczynić 

się do wykazania istniejących problemów i zastosowania działań zmierzających do 

wyrównania tych różnic. Może mieć to szczególne znaczenie dla osób odpowiedzialnych za 

politykę zdrowotną danego regionu. Analiza problemów poruszanych przeze mnie może mieć 

wpływ na odpowiednie planowanie struktury i organizacji ZRM. Bardzo istotne wydaje się 

wprowadzenie zagadnień związanych z  leczeniem bólu do programu nauczania wielu 

specjalności medycznych a w szczególności na kierunku ratownictwo medyczne. Równie 

ważne może okazać się ono dla osób już pracujących w systemie- i powinno obejmować między 

innymi cykl obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Szczególnie trudne wydają się 

zagadnienia związane z diagnozowaniem i leczeniem dolegliwości bólowych u dzieci i osób po 

65 roku życia. Często brak jest odpowiednich procedur co do rodzaju oraz dawkowania 

poszczególnych analgetyków stosowanych w tych grupach wiekowych. Z uwagi na wysoką 

częstość występowania zespołu stresu pourazowego wśród polskich ratowników medycznych, 

należałoby także ustanowić program badań przesiewowych w kierunku PTSD, krajowy system 

rejestrowania zdarzeń niepożądanych w tym zakresie oraz utworzenie odpowiednich 

mechanizmów zapewniających pomoc i wsparcie. Opracowana przeze mnie polska wersja PDI 

jest niezwykle efektywnym, prostym i przydatnym narzędziem do oceny dystresu wśród 

pracowników systemu ratownictwa medycznego. Według wyników naszego badania, osoby  

z punktacją PDI równą 19 lub wyższą powinny być skierowane na specjalistyczne konsultacje 

celem wykrycia i leczenia podwyższonego PTSS. Analiza baz danych publikacji medycznych 

pozwala stwierdzić, że powyższa praca jako pierwsza na świecie umożliwia ustanowienie 

optymalnego punktu odcięcia PDI dla PTSD w grupie zawodowej ratowników medycznych. 

Szersze zastosowanie opisywanej skali i odpowiednia analiza mogła by umożliwić 
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wprowadzenie bardzo efektywnego i prostego narzędzia do oceny zagrożenia wystąpieniem 

PTSD wśród wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Takie postępowanie może przyczynić 

się do poprawienia warunków pracy oraz zmniejszenia ryzyka wypalenia zawodowego  

u wszystkich osób zaangażowanych w niezwykle ważną dziedzinę codziennego życia jakim 

jest funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego. 

 

4.5  Znaczenie i zastosowanie uzyskanych wyników 

 

Od czasu, gdy prowadziłam badania nad strukturą systemu ratownictwa medycznego  

w Polsce oraz kompetencji poszczególnych grup zawodowych wchodzących w jego skład, 

nastąpiło wiele zmian w systemie prawnym i organizacyjnym, usankcjonowanych 

odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami. Do najważniejszych,  należy Ustawa z dnia 23 

marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych 

innych ustaw, narzucająca obowiązek leczenia bólu u każdego pacjenta. Inne rozporządzenia 

rozszerzały kompetencje pracowników systemu, np. ratownik medyczny od 16.04.2016r. może 

samodzielnie zlecać i podać fentanyl (silny opioid) przeciwbólowo. Na przestrzeni lat coraz 

więcej stacji pogotowia ratunkowego wprowadziło w kartach wyjazdowych ocenę natężenia 

bólu, co przyczyniło się do lepszej percepcji problemu a przez to dało możliwość wdrożenia 

odpowiednich działań zapobiegawczych. Podążając tym nurtem, ja ze swej strony, jako lekarz 

i nauczyciel akademicki, również starałam się przyczynić do kompleksowych działań, 

zmierzających do walki z problemem bólu. Opracowałam i wdrożyłam autorski program, 

nauczania w tym zakresie, a także osobiście prowadzę zajęcia: „Leczenie bólu w ratownictwie”, 

na kierunku Ratownictwo Medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Troje 

studentów napisało pod moim kierunkiem prace magisterskie na tematy związane z szerokim 

pojęciem analizy i leczenia dolegliwości bólowych przez osoby udzielające świadczeń  

w systemie ratownictwa medycznego.  Inicjowałam też szkolenia uzupełniające z postępowania 

z bólem dla pracujących już ratowników. Byłam zapraszana imiennie do wygłaszania 

wykładów oraz szkoleń (m.in. właśnie na ten temat) na konferencjach medycyny ratunkowej 

(np. Analgosedacja u dzieci w warunkach ratownictwa medycznego Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa: Nagłe stany sercowo-naczyniowe- postępowanie ratunkowe URAZ…CO 

DALEJ? Kraków 19-20.09.2014;   Nowe leki- stare problemy- czy ZRM prawidłowo prowadzą 

farmakoterapię u pacjentów pediatrycznych? II Konferencja Ratownictwa Medycznego 

Kraków 2018).  
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Walidacja i adaptacja polskiej wersji Skali Dystresu Okołotraumatycznego ukazała się 

w 2017r. Następnie narzędzie zostało zwalidowane w grupie matek ciężko chorych dzieci, 

leczonych w różnych oddziałach szpitalnych (publikacja: „Factor analysis and validity of the 

Polish version of Peritraumatic Distress Inventory in mothers of seriously ill children 

hospitalised in a paediatric university hospital in Poland” (IF- 1,635;). Przeprowadzone 

badania otworzyły drogę do zastosowania tego narzędzia w badaniach naukowych w grupie 

rodziców doświadczających stresu związanego z ciężką chorobą dziecka. Co ciekawe, badania 

własne wykazały dwuczynnikową strukturę skali, odbiegającą zarówno od trzyczynnikowej 

struktury oryginalnego narzędzia, opracowanego przez prof. Bruneta, jak i zbliżonej do niego 

mojej polskiej adaptacji, walidowanej w grupie pracowników systemu ratownictwa 

medycznego. 

Wykaz skrótów 

SOR- szpitalny Oddział Ratunkowy 

ZRM- zespół ratownictwa medycznego 

ZRM p- zespół ratownictwa medycznego kierowany przez pielęgniarkę 

ZRM r- zespół ratownictwa medycznego kierowany przez ratownika 

PTSD- zespół stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Syndrom) 

NRS- numeryczna skala oceny natężenia bólu (Numerical Rating Score) 

 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

    Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych 

Po ukończeniu studiów i odbyciu obowiązkowego stażu podyplomowego w 1997 roku 

podjęłam pracę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci w Dziecięcym Szpitalu 

Klinicznym w Lublinie (obecnie Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie). Mimo iż nie 

byłam zatrudniona na etacie akademickim, starałam się, w miarę możliwości, rozwijać 

zainteresowania naukowe, co skutkowało w pierwszych latach doniesieniami zjazdowymi  

(załącznik nr 4), wykładami na konferencjach i spotkaniach naukowych, a także pracą 

dydaktyczną w postaci prowadzenia wykładów i ćwiczeń na kursach specjalizacyjnych.  

W 2010 roku, za wygłoszenie pracy pt. „Zatrzymanie krążenia wskutek zatoru gazowego 

podczas znieczulenia ogólnego”  na odbywającym się w Toruniu XVI Sympozjum 

Naukowym Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,59796/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,59796/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,59796/


22 
 

otrzymałam drugą nagrodę za najciekawszą pracę. W 2012 roku, za wygłoszenie pracy 

„Hipotermia poresuscytacyjna u noworodków- analiza kliniczna” na odbywającym się  

w Poznaniu XVII Sympozjum Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii ponownie zdobyłam drugą nagrodę.  Tematyka prowadzonych przeze 

mnie prac naukowo - badawczych była ze sobą powiązana z racji wykonywanego zawodu 

lekarza anestezjologa i intensywisty, który w codziennej pracy miał również kontakt  

z zespołami ratownictwa medycznego. W latach 2008-2012 pracowałam dodatkowo jako lider 

zespołu neonatologicznego, czego efektem była publikacja naukowa dotycząca transportu 

noworodka, gdzie przedstawiłam wskazania i przygotowanie do przewiezienia noworodka  

w stanie zagrożenia życia a także najczęściej występujące problemy z tym związane. W 2009 

roku zostałam zatrudniona w Katedrze Ratownictwa w Wyższej Szkole Nauk Społecznych  

w Lublinie, gdzie prowadziłam ćwiczenia i wykłady ze studentami kierunków ratownictwo 

medyczne, byłam promotorem dziewięciu prac licencjackich i recenzentem ośmiu kolejnych 

prac.  

Z uwagi na moją działalność zawodową, jak również dobrą znajomość języka angielskiego 

(potwierdzoną certyfikatem TOEFL uzyskanym w USA), w 2009r. zaproszono mnie do 

komitetu redakcyjnego Interny Harrisona, gdzie odpowiedzialna byłam między innymi za dział: 

Medycyna Stanów Krytycznych. 

Interna Harrisona. T. 2. Red. nauk. Anthony S. Fauci [et al.]. [Red. Nauk. Wyd. Pol.] 

Ryszarda Chazan, Anna Dmoszyńska, Andrzej Książek, Antoni Prusiński, Beata Rybojad, 

Krzysztof Tomasiewicz, Andrzej Wysokiński. Lublin 2009, Czelej, ss. 2051, Wyd. 3 na podst. 

17. wyd. oryg, 978-83-7563-050-3. 

Współpraca z dr hab. n. med. Ewą Rudnicką-Drożak ówczesną szefową Zakładu 

Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Zakładem Ratownictwa Medycznego zaowocowała 

publikacjami związanymi z tematyką funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, 

intensywnej terapii oraz patologii noworodka: 

• Ewa Rudnicka-Drożak, Marcin Wieczorski, Beata Rybojad, Wojciech Krawczyk: 

Analysis of the structure of health benefits of the Hospital Emergency Ward at the 

Public University Hospital No. 4 in Lublin. (Analiza struktury świadczeń zdrowotnych 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  

nr 4 w Lublinie.). Zdr. Publ. 2009 t. 119 nr 3 s. 243-246. 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,59156/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,59156/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,59156/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/29,59156/
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• Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad, Iwona Jaworska, Renata Korecka, Anna Aftyka: 

Analysis of the causes of hospitalization in the Intensive Care Unit of the Regional 

Specialist Hospital in Lublin. Zdr. Publ. 2010, 120(1): 29-32. 

• Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad: Causes of the premature birth of newborn 

babies hospitalized in Children’s Clinical Hospital in Lublin. (Przyczyny wcześniactwa 

u noworodków hospitalizowanych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie).  

Zdr. Publ. 2009, 119 (2): 148-151. 

Kolejnym tematem, który podjęłam we współpracy z dr hab. n. med. Ewą Rudnicką-Drożak 

były programy zdrowotne skierowane do osób starszych i młodzieży: 

• Ewa Rudnicka-Drożak, Marta Makara-Studzińska, Beata Rybojad, Angelika Weronika 

Wiącek: Management of pro-health programs aimed at elderly, provided for the 

province of Lublin. (Zarządzanie programami prozdrowotnymi dla osób starszych 

realizowanymi na terenie województwa lubelskiego). Selected problems of the ageing 

population.  Wiesław Fidecki, Mariusz Wysokiński Radom 2009, Radom, Szk. Wyższa  

s. 429-438. 

• Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad, Renata Korecka, Anna Aftyka, Ilona Baracz: 

Management of pro-health programs aimed at school children. W: Environmental 

determinants of man's health. Andrzej Borzęcki, Anna Pikuła Lublin 2010, EXPOL,  

s. 195-205. 

• Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad: Depresja- jeden z wielkich problemów 

geriatrycznych w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. (Depression- of 

the giants of geriatrics in the practice of primary health care physician). Med. Og., 

2010, 16(2): 131-139. 

Jednak głównym problemem, na którym skupiłam swoją uwagę w tamtym okresie były 

ciała obce w drogach oddechowych i pokarmowych u dzieci, z którymi miałam do czynienia  

w codziennej praktyce lekarza anestezjologa-intensywisty dziecięcego. Nawiązałam również 

współpracę z p. prof. Grażyną Mielnik-Niedzielską, Kierownikiem Kliniki Otolaryngologii, 

Foniatrii i Audiologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Owocem tej współpracy 

było, napisanie dysertacji doktorskiej: „Ciała obce w drogach oddechowych i przełyku  

u dzieci- analiza problemu w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie”. Pracę 

doktorską pod kierownictwem dr hab. n. med. Ewy Rudnickiej- Drożak obroniłam w grudniu 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,60189/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,60189/
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2010, a tytuł doktora nauk medycznych otrzymałam decyzją Rady I Wydziału Lekarskiego  

z Oddziałem Stomatologicznym 20 stycznia 2011r. 

W tym okresie mój dorobek naukowy obejmował: 6 prac oryginalnych (w tym 2 monografie)  

i 15 doniesień zjazdowych (w tym 5 na konferencjach o zasięgu międzynarodowym), 

sumarycznie: 37 PK/MNiSW; 0,000 IF.  

Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora 

Po obronie doktoratu kontynuowałam badania związane ze stanami zagrożenia życia  

u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem aspiracji ciał obcych, czego efektem jest szereg 

publikacji w recenzowanych czasopismach: 

• Beata Rybojad*, Grażyna Niedzielska, Artur Niedzielski, Ewa Rudnicka-Drożak, Paweł 

Rybojad: Esophageal foreign bodies in pediatric patients: a thirteen-year 

retrospective study. Sci. World J. [online] 2012 vol. 2012 art. ID 102642, s. 1-6. 

• Beata Rybojad*, Artur Niedzielski, Grażyna Niedzielska, Paweł Rybojad: Risk factors 

for otolaryngological foreign bodies in Eastern Europe. Otolaryngol. Head Neck Surg., 

2012, 147(5): 889-893.  

• Beata Rybojad*, Ewa Rudnicka-Drożak. Choking with foreign bodies - analysis of the 

problem of children living in the Lublin province.(Dławienie ciałami obcymi - analiza 

problemu wśród dzieci zamieszkałych na terenach województwa lubelskiego.).   

Zdr. Publ. 2012 t. 122 nr 4 s. 411-414.  

• Beata Rybojad*, Grażyna Niedzielska: Diagnostic of paediatric foreign body: is it 

easy? Centr. Europ. J. Med. 2014, 9(5): 648-652. 

• Beata Rybojad*, Anna Aftyka, Ewa Rudnicka-Drożak: Nursing activities in the 

prevention and treatment of perioperative complications after airway foreign body 

removal in pediatric patients. J. Perianesth. Nurs. 2016, 31(1): 49-55.  

• Beata Rybojad*: Dlaczego dzieci aspirują ciała obce do dróg oddechowych? 

Proponowany algorytm diagnostyczno-terapeutyczny. (Why do children aspirate 

foreign bodies? A proposed diagnostic-therapeutic algorithm). Klin. Pediatr. 2017, 

25(3): 338-343. 

• Beata Rybojad, Robert Chudzik, Sławomir Pawelec, Piotr Matuszewski, Paweł Piróg, 

Paweł Rybojad: Removal of foreign bodies from the airways and esophagus 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,69927/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,69927/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,69927/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,69927/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,80560/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,80560/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,80560/
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development of the method and equipment over the centuries. J. Educ. Health 

Sport 2018, 8(11): 376-381. 

Oprócz aspiracji ciał obcych, zajęłam się również problemem ostrego zapalenia nagłośni 

(OZN), choroby o etiologii bakteryjnej (najczęściej spowodowanej Haemophilus influenzae- 

Hib), która, zwłaszcza u małych dzieci, prowadzi do obturacji górnych dróg oddechowych, 

a w rezultacie do zatrzymania oddechu i kolejno krążenia. W Polsce nie prowadzono ścisłego 

nadzoru epidemiologicznego zachorowalności i umieralności z powodu ostrego zapalenia 

nagłośni - nie dysponujemy wiarygodnymi danymi dotyczącymi epidemiologii tej choroby 

zarówno w skali całego kraju, jak i poszczególnych województw. Dane, które opracowałam, 

pochodziły wyłącznie z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie i obejmowały okres od 

1997 do 2013 roku (wszystkich chorych hospitalizowano na OIT). Analizą objęłam dzieci 

hospitalizowane w ośrodku III stopnia referencyjności, a więc należy przyjąć, że były to 

wszystkie zachorowania na OZN w województwie lubelskim w latach 1997-2013. Dopiero gdy 

w 2007 roku Polska- jako ostatni kraj w Unii Europejskiej- zdecydowała się na szczepienie 

obowiązkowe przeciwko Hib, w kolejnych latach zaobserwowano znaczące zmniejszenie 

zachorowalności na OZN u małych dzieci. Od 2008 roku na OIT w Lublinie przyjęto zaledwie 

jedno dziecko z ostrym zapaleniem nagłośni (chłopiec ten nie był wcześniej szczepiony). 

Wyniki badań przedstawiłam na Konferencji Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego  

w 2013r. w Lublinie, a następnie zostałam poproszona imiennie o napisanie artykułu do 

periodyku „Szczepienia” w Medycynie Praktycznej: 

• Beata Rybojad*, Witold Lesiuk. Ostre zapalenie nagłośni na Lubelszczyźnie: efekt 

programu szczepień przeciwko Haemophilus influenzae typu b.  Med. Prakt. 

Szczepienia 2014 nr 2 s. 18-21. 

Inne prace opublikowane z zakresu stanów zagrożenia życia u dzieci obejmowały: 

• Beata Rybojad*, Anna Aftyka, Ewa Rudnicka-Drożak: Rozpoznanie i postępowanie 

we wstrząsie hipowolemicznym u dzieci (Diagnosis and management of hypovolemic 

shock in children). Pielęg. Chir. Angiol. 2012, 6(3): 109-113. 

• Beata Rybojad*, Agata Łukasiewicz: Neuroinfection or suicide attempt? Difficult 

diagnosis if lack of anamnesis. J. Child Adolesc. Subst. Abuse 2016 vol. 25 nr 5 s. 455-

457. 

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,75495/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,75495/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,75495/
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• Beata Rybojad*, Witold Lesiuk, Anna Fijałkowska-Nestorowicz, Paweł Rybojad, Marek 

Sawicki, Leszek Lesiuk: Management of myasthenic crisis in a child. (Postępowanie  

u dziecka w przełomie miastenicznym.). Anaesthesiol. Intens. Ther. 2013, 45(2): 82-84. 

• Anna Aftyka, Beata Rybojad*: Specialised transport of neonates - who, when, how, and 

why? (Specjalistyczny transport noworodka - kto, kiedy, jak i dlaczego?). J. Public Health 

Nurs. Med. Rescue 2016 nr 3 s. 15-19. 

  

Im dłużej pracowałam w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, tym 

większą widziałam potrzebę pomocy nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom, którzy 

 w obliczu śmiertelnego zagrożenia najukochańszego dziecka stawali się całkowicie bezsilni,  

a ta bezsilność przybierała różne oblicza. Problem stresu oraz zespół stresu pourazowego  

u rodziców dzieci hospitalizowanych w OIT skupia po dziś dzień moją uwagę, szczególnie 

odkąd podjęłam współpracę z dr Anną Aftyką (z Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego  

i Intensywnej Opieki Medycznej), która zainicjowała badania, mające na celu identyfikowanie 

problemów u tych rodziców, strategii radzenia sobie ze stresem oraz uzyskania informacji,  

w jaki sposób my, personel medyczny możemy im pomóc, powstały publikacje  

w recenzowanych czasopismach: 

• Anna Aftyka, Beata Rybojad*, Ilona Rozalska-Walaszek, Patryk Rzońca, Ewa Humeniuk: 

Post-traumatic stress disorder in parents of children hospitalized in the Neonatal 

Intensive Care Unit (NICU): medical and demographic risk factors. Psychiatr. 

Danub. 2014, 26(4): 347-352. 

• Anna Aftyka, Ewa Humeniuk, Beata Rybojad, Patryk Rzońca: Style radzenia sobie 

ze stresem u rodziców dzieci hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii 

Noworodka. Hygeia Public Health 2015, 50(2): 395-400. 

• Agnieszka Kopeć, Anna Aftyka, Ewa Humeniuk, Beata Rybojad, Ilona Rozalska-Walaszek: 

Hospitalizacja dziecka w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka –doświadczenia 

rodziców. Curr. Probl. Psychiatry 2016, 17(1): 24-30. 

• Anna Aftyka, Beata Rybojad*, Wojciech Rosa, Aleksandra Wróbel, Hanna Karakuła-

Juchnowicz: Risk factors for the development of post-traumatic stress disorder and coping 

strategies in mothers and fathers following infant hospitalization in the neonatal intensive 

care unit.  J. Clin. Nurs. 2017, 26(23/24): 4436-4445.  

http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,80652/
http://bpp.umlub.pl/bpp/rekord/27,80652/
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• Anna Aftyka, Ilona Rozalska-Walaszek, Wojciech Rosa, Beata Rybojad*, Hanna Karakuła-

Juchnowicz: Post-traumatic growth in parents after infants’ neonatal intensive care unit 

hospitalisation. J. Clin. Nurs. 2017, 26(5/6): 727-734. 

• Anna Aftyka, Ilona Rozalska, Beata Rybojad, Marzena Elżbieta Samardakiewicz: Polish 

version of the Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit. Ann. Agric. Environ. 

Med. [online] 2018. Dostępny w: http://www.aaem.pl/Polish-version-of-the-Parental-

Stressor-Scale-Neonatal-Intensive-Care-Unit,89769,0,2.html 

• Beata Rybojad*, Anna Aftyka, Marzena Samardakiewicz: Factor analysis and validity 

of the Polish version of Peritraumatic Distress Inventory in mothers of seriously ill 

children hospitalised in a paediatric university hospital  in Poland. J Clin Nurs. 2018; 

27(21-22): 3945-3952. 

Mam nadzieję, że dalsza współpraca w tej dziedzinie zaowocuje powstaniem profesjonalnej 

pomocy dla rodzin naszych małych pacjentów oraz personelu medycznego. 

Innym niezwykle trudnym, ale ważnym problemem dla lekarza anestezjologa 

intensywisty jest obecność rodziny podczas resuscytacji. O ile w warunkach przedszpitalnych 

oczywisty staje się fakt, iż rodzina, czy osoby postronne będą prawie zawsze świadkami działań 

medycznych, o tyle w szpitalu, gdzie mamy możliwość odizolowania się z pacjentem od 

rodziny, decyzja należy tak naprawdę do nas. Sprawowałam opiekę naukową, w charakterze 

promotora pomocniczego, w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Rzońcy, którego temat pracy 

doktorskiej dotyczył: „Obecność rodziny w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej”. 

Wyniki dowodzą, że lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni wyrażający zgodę na 

obecność rodziny podczas czynności reanimacyjnych są lepiej wykształceni i lepiej 

przygotowani a także odznaczają się większą pewnością siebie w trakcie wykonywanych 

czynności. 

• Patryk Rzońca, Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad, Mariusz Pańczyk, Joanna Gotlib, 

Robert Gałązkowski: Should the family witness cardiopulmonary resuscitation? 

Perceptions of health professionals in Poland. Kardiol. Pol. 2018 t. 76 nr 5 s. 923-925. 

 

Inne tematy badawcze obejmowały współpracę z Zakładem Immunologii Klinicznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 

• Katarzyna Pogoda, Maria Pyszniak, Magdalena Bańka, Beata Rybojad, Jacek 

Tabarkiewicz: The role of Th17 lymphocytes in pathogenesis of autoimmune 

http://www.aaem.pl/Polish-version-of-the-Parental-Stressor-Scale-Neonatal-Intensive-Care-Unit,89769,0,2.html
http://www.aaem.pl/Polish-version-of-the-Parental-Stressor-Scale-Neonatal-Intensive-Care-Unit,89769,0,2.html
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arthritides. Pol. J. Public Health 2014, 124(1): 55-58, bibliogr. poz. 27. DOI: 10.2478/pjph-

2014-0012. 

 

Współpracuję także z Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie w zakresie anestezji pacjentów poddawanych różnego rodzaju 

zabiegom operacyjnym. Owocem tej współpracy były prace dotyczące  różnorakich zaburzeń 

w trakcie anestezji prowadzonej w trakcie zabiegów kardiochirurgicznym oraz pomiarów 

nadciśnienia śródbrzusznego: 

• Edyta Kotlińska-Hasiec, Marek Czajkowski, Ziemowit Rzecki, Adam Stadnik, Krzysztof 

Olszewski, Beata Rybojad, Wojciech Dąbrowski: Disturbance in venous outflow from the 

cerebral circulation intensifies the release of blood-brain barrier injury biomarkers in 

patients undergoing cardiac surgery. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 2014 vol. 28 nr 2 s. 

328-335. 

• Edyta Kotlińska-Hasiec, Marta Makara-Studzińska, Marek Czajkowski, Ziemowit Rzecki, 

Krzysztof Olszewski, Adam Stadnik, Jacek Piłat, Beata Rybojad, Wojciech Dąbrowski: 

Plasma magnesium concentration in patients undergoing coronary artery bypass 

graftting. Ann. Agric. Environ. Med. 2017, 24(2): 181-184.   

• Edyta Kotlińska-Hasiec, Wojciech Dąbrowski, Ziemowit Rzecki, Beata Rybojad, Jacek 

Piłat, Bart de Keuleaner, Many Malbrain: Association between intr-abdominal pressure 

and jugular bulb saturation in critical ill patients. Minerva anesth. 2014, 80(7): 785-795.  

 

  Ten ostatni temat planuję rozwinąć u pacjentów pediatrycznych, jako że nadciśnienie 

śródbrzusze stanowi duży problem w tej populacji a doniesienia naukowe są bardzo skąpe. 

 

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, od 2013 

prowadzę zajęcia ze studentami kierunków lekarskiego, pielęgniarskiego oraz ratownictwa 

medycznego, zarówno w programie polskim jak i angielsko-języcznym. Jestem również 

opiekunem studentów przyjeżdżających na wymiany np. w ramach programu Erasmus. 

Prowadzę kursy specjalizacyjne z anestezjologii i intensywnej terapii, a także specjalizacyjne 

dla pielęgniarek (anestezjologia i intensywna opieka, neonatologia, medycyna ratunkowa). 

Prowadzę szkolenia rezydentów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii zgodnie z 

wytycznymi CMKP. 

 




