
Legnica, 11.07.2019 r. 

Sprawozdanie z działalności

Studenckiego Koła Naukowego – Ratownictwa Medycznego

w roku akademickim 2018/2019

1. Koło zrzeszało 18 studentek kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia.

2. W skład Zarządu Koła wybranego podczas walnego Zebrania członków w dniu 27.11.2018 r. 

wchodziły:

 Anna Łyczko – przewodnicząca, 

 Sylwia Wochniak – zastępca przewodniczącej,

 Agnieszka Kukułka – sekretarz,

 Katarzyna Ismonowicz, Anna Woźniak  – członkowie Zarządu.

3. Zabezpieczenie medyczne przez członków Koła uczestników Konferencji naukowych 
organizowanych przez WSM w Legnicy w dniach: 15 grudnia 2018, 9 marca 2019 r. i 18 

maja 2019 r.): Tomasz Pałka, Anna Łyczko, Sylwia Wochniak, Łukasz Zakrzewski 

oraz Wiesław Zielonka – Opiekun Koła. 

4. Zorganizowanie 5 spotkań z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla dzieci 
przedszkolnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Legnicy 
przez Członkinię Koła Sylwię Wochniak. 

5. Prezentowanie referatów przez Członków Koła opracowanych w oparciu o własny 
dorobek naukowy na konferencjach naukowo-szkoleniowych: 

 Maria Starczewska, Joanna Zielińska, Tomasz Pałka, Wiesław Zielonka referat pt.: 

„Zgorzel gazowa – aktualne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne” (Ogólnopolska 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: „Kobiety w medycynie” 9 marca 2019 r.),

 Anna Woźniak, Wiesław Zielonka referat pt.: „Udzielanie pierwszej pomocy w świetle etyki 

i odpowiedzialności prawnej” (Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Pielęgniarka i położna wobec wyzwań współczesnego świata” 18 maja 2019 r.).

6. Przeprowadzenie badań własnych przez Członków Koła w ramach prac magisterskich: 

 Łukasz Zakrzewski: „Znajomość udzielania pierwszej pomocy z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

przez pielęgniarki/pielęgniarzy zatrudnionych w oddziałach szpitalnych”. 

 Pauli Oresch: „Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy w zakresie udrażniania 

dróg oddechowych wśród pielęgniarek”.

Uzyskane wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania szkoleń z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy skierowanych do środowiska pielęgniarek. 

7. Przygotowanie artykułów do druku w Zeszytach Naukowych 1(21) WSM Legnica: 

 „Zagrożenie wystąpieniem wypalenia zawodowego pielęgniarek pracujących 



w szpitalnym oddziale ratunkowym”: Marzena Jaworska, Wiesław Zielonka. 

 „Poziom wiedzy pacjentów wybranego oddziału szpitalnego na temat zakażeń WZW 

typu C: Dorota Moskwiak, Wiesław Zielonka.

Opiekun Koła

dr Wiesław Zielonka


