
Legnica, 27.06.2020 r. 

Sprawozdanie z działalności

Studenckiego Koła Naukowego – Pielegniarka-Edukator

w roku akademickim 2019/2020

1. Koło zrzeszało 13 studentów kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia.

2. W skład Zarządu Koła wybranego podczas walnego Zebrania członków w dniu 18.01.2020 r. 

wchodziły:

 Katarzyna Ozga – przewodnicząca, 

 Przemysław Rabiej – zastępca przewodniczącej,

 Judyta Kobylańska  – sekretarz.

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

 Joanna Kania referat pt.: „Skóra delikatna jak skrzydła motyla – Epidermolysis Bullosa 

(EB)” – Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Choroby rzadkie w teorii i w 

codziennym życiu pacjenta” – 26.10.2019 r.; 

 Beata Dudek, Ewa Barczykowska referat pt.: „Jakość życia kobiet po rekonstrukcji piersi 

z powodu mastektomii – Konferencja Naukowa „Postępy w profilaktyce, diagnostyce 

i leczeniu raka piersi w Polsce”, Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi EUROPA 

DONNA, 22-24.11.2019 r. w Legnicy;

 Judyta Kobylańska referat pt.: „Stymulatory prawidłowego przystosowania noworodka 

do życia pozamacicznego” – Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 

„Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście higieny zdrowia psychicznego”, 31.01.2020 

r. WSM w Legnicy;

 Katarzyna Ozga, Przemysław Rabiej, Joanna Szustka, Izabela Kosakowska, Elżbieta 

Dudojć-Budka, referat pt.: „Skoncentrowanie na potrzebach pacjenta wentylowanego 

mechanicznie w środowisku domowym istotą opieki medycznej” – Ogólnopolska 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zagrożenia i potrzeby człowieka w kontekście 

higieny zdrowia psychicznego”, 31.01.2020 r. WSM w Legnicy;

 Judyta Kobylańska referat pt.: „Stymulatory prawidłowego przystosowania noworodka 

do życia pozamacicznego” – XXVII Konferencja Naukowa nt.: „Wsparcie dla reform 

przez higienę psychiczną i suicydologię istniejącego systemu opieki specjalistycznej 

dla dzieci i młodzieży pozostającej w kryzysie psychicznym”, 11.02.2020 r., Civitas 

Christiana we Wrocławiu; 



 Katarzyna Ozga, Przemysław Rabiej, Joanna Szustka, Izabela Kosakowska, Elżbieta 

Dudojć-Budka, referat pt.: „Skoncentrowanie na potrzebach pacjenta wentylowanego 

mechanicznie w środowisku domowym istotą opieki medycznej” – XXVII Konferencja 

Naukowa nt.: „Wsparcie dla reform przez higienę psychiczną i suicydologię istniejącego 

systemu opieki specjalistycznej dla dzieci i młodzieży pozostającej w kryzysie 

psychicznym”, 11.02.2020 r., Civitas Christiana we Wrocławiu.

4. Przygotowanie artykułu: 

 Beata Drozdek, Sylwia Kałużny, Barbara Kowalik, Mirosława Szyszyło, Ewa Barczykowska: 

„Indywidualny program edukacyjno-zdrowotny – studium przypadku 29-letniego pacjenta 

z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej leczonego bez wymaganej zgody na mocy 

postanowienia Sądu Rejonowego”. Zeszyty naukowe Nr 1 (21)/2019:8-30. 

Opiekun Koła

dr n. med. Ewa Barczykowska, prof. WSM


