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Lista jednostek, w których można realizować prace magisterskie 
oraz obszary tematyczne na kierunku 

Położnictwo 
studia drugiego stopnia 

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

KLINIKA ZDROWIA MATKI I DZIECKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)  

Adres: ul. Polna 33, 60-535 Poznań, Telefon: (61) 841-96-18 

 Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak  

 

1. Dr hab. Karolina Chmaj-Wierzchowska 

- Ginekologia 

- Położnictwo 

- Zakażenia wewnątrzszpitalne 

- Zaburzenia uroginekologiczne 

 

2. Dr Bogna Guglas-Bochyńska 

- Położnictwo 

 

3. Dr  Małgorzata Kampioni  

- Położnictwo i ginekologia 

- Ginekologia operacyjna 

- Niepłodność 

- Endoskopia ginekologiczna 

- Patologia ciąży 

 

4. Dr Adam Malinger 

- Ginekologia 

- Położnictwo 

- Onkologia ginekologiczna 

- Uroginekologia 

 

5. Dr Dorota Rabiega – Gmyrek 

- Trombofilia jako przyczyna ciężkich powikłań położniczych 

- Zespół antyfosfolipidowy jako przyczyna ciężkich powikłań położniczych 

- Wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne – wskazania, przeciwskazania, powikłania 

- Niepłodność pochodzenia jajnikowego 

 

6. Dr hab. Paweł Rzymski  

- Leczenie ciąż pozamacicznych  

- Wiedza na temat profilaktyki nowotworów  narządów płciowych 
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- Poród przedwczesny 

- Nietrzymanie moczu u kobiet w ciąży 

- Nietrzymanie moczu u kobiet sportowców 

 

7. Dr  Anna-Maria Stanek  

- Relacje edukacyjne pomiędzy pielęgniarką, położną a pacjentem i jego rodziną 

- Badania wiedzy z zakresu promocji zdrowia pacjentek 

- Zadania edukacyjne, a funkcja promowania zdrowia współczesnej pielęgniarki, położnej  

- Problematyka zdrowia, zdrowego stylu życia i zachowań zdrowotnych oraz choroby 

- Komunikacja w procesie opieki nad pacjentem i jego rodziną  

- Wiedza medyczna i prozdrowotna jako element wychowawczy w grupie dzieci i młodzieży  

- Pedagogika specjalna - elementy dotyczące opieki, terapii, wychowania 

- Elementy zarządzania w opiece zdrowotnej 

 

8. Dr  Maciej Sobkowski  

- Zarządzanie jakością usług medycznych 

- Marketing i public relations w ochronie zdrowia  

- Instrumentarium zarządcze stosowane w podmiotach leczniczych  

- Proces zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych  

- Analiza otoczenia bliższego i dalszego jako element zarządzania strategicznego podmiotami  

leczniczymi  

 

9. Dr Katarzyna Tomczyk 

- Ginekologia 

- Położnictwo 

 

10. Prof. dr hab. Maciej Wilczak  

- Ginekologia  

- Położnictwo 

- Onkologia ginekologiczna  

- Uroginekologia 

 

11. Dr Jakub Woźniak  

- Ginekologia  

- Położnictwo  

- Onkologia ginekologiczna  

 

12. Dr Katarzyna Wszołek 

- Evidence based medicine w położnictwie 

- Wdrażanie zasad Evidence based medicine do praktyki położniczej / praktyka położnicza 

oparta na dowodach naukowych 

- Prowadzenie porodu w przebiegu ciąży fizjologicznej i powikłanej (np. otyłością pacjentki, 

niepełnosprawnością, zaburzeniami nastroju) 

- Ciąża mnoga 
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- Planowanie rodziny / Przygotowanie do rodzicielstwa 

- Depresja poporodowa i poporodowe zaburzenia nastroju 

- Laktacja przebiegająca prawidłowo / problemy w laktacji ze strony matki lub dziecka 

- Laktacja w sytuacjach szczególnych – wcześniactwo, inne choroby dziecka lub matki 

- Problemy z płodnością 

- Terminacja ciąży w Polsce 

- Programy profilaktyczne obowiązujące w Polsce 

 

 

 

ZAKŁAD PRAKTYCZNEJ NAUKI POŁOŻNICTWA ( Wydział Nauk o Zdrowiu)  

Adres: ul. Jackowskiego 41, 60-535 Poznań, Telefon:  (61) 854-72-27, 26 

Kierownik: Dr hab. Beata Pięta, Prof. UMP 

 

1. Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Jurczyk 

- Diagnostyka w ginekologii i położnictwie  

- Diagnostyka w onkologii ginekologicznej 

 

2. Dr hab. Beata Pięta, prof. UMP  

- Położnictwo, ginekologia, onkologia ginekologiczna 

 

3. Dr Małgorzata Pięt 

- Położnictwo 

 

4. Dr n. med. Małgorzata Piskorz – Szymendera  

- Ginekologia, onkologia ginekologiczna 

 

5. Dr n. biol. Maria Połocka-Molińska 

- Położnictwo, ginekologia, onkologia ginekologiczna 

 

6. Dr Natalia Smolarek-Kołecka 

- Fizjoterapia w położnictwie, ginekologii i onkologii ginekologicznej 

 

7. Dr n. med. Agata Tarka  

- Położnictwo, ginekologia 

 

8. Dr Małgorzata Wojciechowska 

- Położnictwo, psychologia 

 

9.  Dr Renata Witkowska- Wirstlein 

- Położnictwo, ginekologia 
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ZAKŁAD EDUKACJI MEDYCZNEJ ( Wydział Nauk o Zdrowiu)  

Adres: ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań, Telefon: (61) 845-27-91  

Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Marciniak  

 

1. Dr Karolina Szczeszek 

- Szanse i zagrożenia wynikające z edukacji zdalnej na poziomie szkoły wyższej 

- Edukacja zdalna studentów kierunków medycznych – oczekiwania i uwarunkowania 

- Postawa dzieci i młodzieży wobec kształcenia na odległość. 

- Postawa pracowników medycznych wobec kształcenia i dokształcenia w formach 

edukacji na odległość. 

- Korzyści i zagrożenia zdrowotne wynikające z telepracy 

- Telepraca a syndrom wypalenia zawodowego 

- Postawy pacjentów wobec telekonsultacji medycznych 

- Znaczenie edukacji zdrowotnej w profilaktyce raka piersi 

- Edukacja zdrowotna ukierunkowana na dbanie o środowisko naturalne i 

przeciwdziałanie zanieczyszczeniom 

-   Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia 

-  Postawy społeczeństwa wobec osób dyskryminowanych 

-  Postawy społeczne wobec osób z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi 

-  Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży szkolnej jako element edukacji zdrowotnej 

-  Zadania edukacyjne pielęgniarki w relacji z pacjentem 

-  Sposoby radzenia sobie ze stresem w zawodach medycznych 

-  Zachowania zdrowotne dorosłych Polaków w sytuacji zagrożenia epidemicznego 

 

2. Dr Piotr Przymuszała 

-  Edukacja medyczna, symulacja medyczna, symulowani pacjenci, umiejętności 

komunikacyjne 

3. Dr Marek Dąbrowski 

- Edukacja medyczna 

- Symulacja medyczna 

- Wspomaganie krążenia 

- Rola personelu medycznego podczas terapii pacjentów lub podejmowania procedur 

ratunkowych 

- Zarządzanie kryzysowe – medycyna katastrof 

- System Państwowego Ratownictwa Medycznego 

- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

- Postępowanie w obrażeniach ciała 
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KATEDRA PIELĘGNIARSTWA ( Wydział Nauk o Zdrowiu)  

Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań, Telefon: (61) 861-22-67 e-mail : 

pielegniarstwo@ump.edu.pl  

Kierownik : Prof. dr hab. Krystyna Jaracz  

 

1. Prof. dr hab. Andrzej Klejewski 

- Opieka nad kobietą  ciężarną  

- Diagnostyka prenatalna 

- Prowadzenie ciąży powikłanej 

- Poród fizjologiczny i operacyjny 

- Stany pooperacyjne w ginekologii 

- Profilaktyka onkologiczna kobiet 

- Efektywność  różnego rodzaju antykoncepcji 

- Problemy medyczne związane z menopauzą 

 

 

 

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH ( Wydział Nauk o 

Zdrowiu)  

Adres: ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań, Telefon: (61) 845 27 70  

Kierownik :  Dr hab. n. o zdr. Ewa Baum, prof. UMP  

 

1.Dr Stanisław Antczak  

- Społeczne, kulturowe, prawne i etyczne aspekty porodu i pracy położnych 

- Postrzeganie porodu i pracy położnych oraz szpitali położniczych w mediach i w opinii 

wybranych grup społecznych lub zawodowych (np. studentów kierunków medycznych) 

- Wojna a problematyka zdrowia publicznego i działań opiekuńczych/humanitarnych wobec 

jej ofiar 

 

2. Dr hab. Ewa Baum, prof. UMP 

Obszary tematyczne prac: historia medycyny, zdrowia i choroby, etyka, bioetyka, etyka 

zawodowa 

- Zasady etyki medycznej w zawodzie położnej 

- Wyzwania etyczne medycyny regeneracyjnej w zawodzie położnej 

- kulturowe uwarunkowania w pracy położnej 

 

3. Dr hab. Jan Domaradzki  

Obszary tematyczne prac: socjologia medycyny, zdrowia, choroby, socjologia genetyki 

- Wyobrażenia społeczne na temat ciąży i porodu  

- Wiedza i postawy społeczne wobec planowania rodziny, ciąży i porodu  

- Postawy społeczne wobec narodzin  

- Psychospołeczne aspekty porodu  

- Szpital jako źródło stresu  

- Postawy społeczne i personelu medycznego wobec choroby i śmierci  

- Medykalizacja i demedykalizacja ciąży i porodu 
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- Postawy społeczne i personelu medycznego wobec porodu domowego 

- Doświadczenia ciąży i porodu wśród kobiet 

- Wpływ diagnostyki genetycznej na doświadczenie ciąży 

- Etyczne, społeczne i prawne dylematy selekcji genetycznej w prokreacji 

- Wiedza i postawy społeczne wobec zawodu położnej 

- Tożsamość zawodowa położnych 

- Wiedza i postawy wobec diagnostyki genetycznej 

 

4. Dr  Piotr Kordel 

- Polityka społeczna i zdrowotna 

- Funkcjonowanie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 

- Społeczne i etyczne aspekty funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej 

- Strajki i protesty środowiska pielęgniarek i położnych 

 

5. Dr hab. n. hum. Marcin Moskalewicz, prof. UMP 

Obszar tematyczny prac: subiektywne doświadczenie choroby; problematyka uzależnień oraz 

zaburzeń psychicznych i zdrowia psychicznego 

- Przeżywanie czasu przez kobiety w ciąży; doświadczenie oczekiwania na poród. 

- Oczekiwania na świadczenia/zabiegi medyczne w Polsce z perspektywy pacjentów 

- Przeżywane czasu w chorobach przewlekłych; subiektywne doświadczenie choroby  

- Różne koncepcje zaburzeń psychicznych i zdrowia psychicznego 

- Uzależnienia fizyczne i behawioralne; przeżycia osób uzależnionych; modele 

psychoterapeutyczne leczenia uzależnień 

- Postrzeganie zaburzeń psychicznych w kulturze popularnej (film, seriale, literatura, etc.) 

- Polityczne i kulturowe konteksty psychiatrii i psychoterapii 

 

6. Dr Izabela Rzymska  

- Szeroko pojęte aspekty etyczne związane z rozrodczością człowieka – wspomaganie i 

regulowanie płodności, aborcja itd.  

- Kompetencje moralne personelu medycznego  

- Moralne uwarunkowania praw do rodzicielstwa ( choroby genetyczne, orientacja seksualna, 

niepełnosprawność umysłowa itp.) 

- Światopoglądowe uwarunkowania diety; religia a dieta 

- Rola komunikacji między personelem medycznym – pacjentem 

- Modele medycyny 

- Wpływ postawy i umiejętności interpersonalnych personelu medycznego na chorego  

- Percepcja i postrzeganie choroby 

- Mózg – człowiek 

 

7. Dr Jadwiga Wiertlewska-Bielarz  

- Dylematy moralne w pracy personelu medycznego 

- Bariery w komunikacji z pacjentem i personelem medycznym 

- Choroba – jak jest rozumiany przez pacjenta i personel medyczny 
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8. Dr Agnieszka Żok  

Obszar tematyczny prac: społeczno-etyczne aspekty Nowej Genetyki, zdrowie reprodukcyjne, 

myśl antydyskryminacyjna w systemie ochrony zdrowia, kulturowe uwarunkowania zdrowia  

reprodukcyjnego 

- Etyczno-społeczne konsekwencje reprogenetyki 

- Transplantacja macicy 

- Dawstwo nasienia i komórek jajowych 

- Wykorzystanie technik jogi w pracy z pacjentem oraz profilaktyce zdrowotnej  

 

 

 

KATEDRA I ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ ( Wydział Nauk o Zdrowiu)  

Adres: ul. Bukowska 70, p. 108, 60-812 Poznań, Telefon: (61) 854-72-73 

 Kierownik: Prof. dr hab. n. o zdrowiu Ewa Mojs  

 

1. Dr Marta Czarnecka –Iwańczuk  

- Prężność psychiczna  a wypalenie zawodowe wśród położnych 

- Związek między poziomem depersonalizacji i poczucia satysfakcji zawodowej a cechami  

osobowości wśród położnych 

- Style radzenia sobie ze stresem leczenia niepłodności wśród kobiet 

- Style radzenia sobie ze stresem leczenia niepłodności wśród mężczyzn 

- Związek między leczeniem niepłodności a występowaniem objawów depresji i lęku po 

porodzie 

- Postawy wobec ciąży u kobiet po leczonej niepłodności 

- Prenatalne przywiązanie a historia starań o dziecko 

 

2. Prof. dr hab. Ewa Mojs 

- depresja u kobiet w ciąży i po porodzie 

- wsparcie społeczne, a przebieg ciąży 

 

3. Dr Katarzyna Warchoł Biedermann  

- Psychologiczne aspekty niezamierzonej bezdzietności 

- Lęk przed porodem. Analiza zjawiska 

- Postawy wobec metod wspomaganego rozrodu np. in vitro 

- Psychologiczne aspekty pracy personelu położniczego w okresie pandemii Covid-19   

(pomiar stresu, przyczyny stresu, postawy wobec Covid-19 itd.) 

Tematy prac magisterskich 

- Postawy studentów wobec metod zapłodnienia pozaustrojowego in vitro 

- Wiedza o niefarmakologicznych metodach łagodzenia bólu porodowego. 

 

4.Dr Anna Bukowska-Posadzy 

- Badania potrzeb psychoprofilaktycznych w wybranych grupach celem konstruowania 

programów profilaktycznych wczesnej interwencji 

- Badania w grupach pacjentów pediatrycznych z chorobami przewlekłymi 

- Jadłowstręt psychiczny 
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5.Dr Bartosz Grobelny 

- Nowoczesne metody diagnozowania oraz leczenia bólu w fizjoterapii oraz psychologii. 

- Psychosomatyka oraz jej wpływ na zaburzenia układu mięśniowo szkieletowego. 

- Neuropsychologia - obrazowanie przy pomocy urządzeń do analizy funkcji poznawczych  

- Problemy wisceralne oraz ich wpływ na szeroko pojętą psychikę człowieka 

- Badania nad stresem w odniesieniu do wpływu na ciało człowieka 

- Problemy związane z urazami sportowymi - bezpośrednie odniesienie do emocji, motywacji 

oraz stresu zawodnika 

- Zmęczenie oraz regeneracja, wpływ pracy układu nerwowego na samopoczucie oraz 

codzienną aktywność 

- Badanie neurologiczne, analiza aspektów somatycznych w odniesieniu do testów 

toniczności i ich wpływu na psychikę 

- Wykorzystanie nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych z zakresu terapii manualnej w 

leczeniu objawów psychosomatycznych 

 

6.Dr Bogusław Stelcer 

- Badanie związku pomiędzy stanem emocjonalnym a zachowaniami żywieniowymi 

- Stres oraz sposoby radzenia sobie z nim a nawyki żywieniowe  

- Style radzenia sobie ze stresem a zachowania żywieniowe 

- Indukowane stresem zachowania żywieniowe i zdrowie psychosomatyczne 

 

 

 

ZAKŁAD DERMATOLOGII I WENEROLOGII ( Wydział Nauk o Zdrowiu)  

Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, Telefon: (61) 869-12-82, (61) 869-12-85  

Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Żaba  

 

1. Prof. dr hab. Ryszard Żaba  

2. Dr hab. n. med. Adriana Polańska  

3. Dr n. med. Michał Kowalczyk  

- Epidemiologia HIV i AIDS w Polsce. 

- Rozwój organizacji zwalczających HIV/AIDS w Polsce od roku 1980. 

- Analiza chorych leczonych fototerapią w Poradni Fizykoterapii UM w Poznaniu. 

- Uzależnienie od solarium wśród klientów gabinetów odnowy biologicznej. 

- Świadomość zagrożeń wynikających z opalania wśród studentów środowiska poznańskiego. 

- Analiza negatywnych aspektów pracy w solarium. 

- Analiza rodzaju ekspozycji na słońce u pacjentów z nowotworami skóry. 

- Słońce w łuszczycy – przyjaciel czy wróg? 

- Światło spolaryzowane w dermatologii. 

- Krioterapia w wybranych chorobach skóry. 

- Róża w materiale chorych Kliniki Dermatologii UM w Poznaniu w latach 2015-2020. 

- Wiedza studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o chorobach przenoszonych drogą 

płciową 
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KATEDRA I ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ (Wydział Nauk o Zdrowiu) 

Adres: ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Telefon: (61) 854-65-77  

Kierownik: Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki  

 

1. Dr Maria Biskupska  

- Kobieta w  każdym wieku w zdrowiu i chorobie, opieka nad kobietą w ciąży, zdrowie osób 

w wieku podeszłym, podstawowa opieka zdrowotna, promocja zdrowia, profilaktyka chorób, 

epidemiologia 

 

2. Dr  Mateusz Cofta 

- Zdrowie międzynarodowe, podstawowa opieka zdrowotna w krajach rozwijających się, 

problemy zdrowotne w krajach rozwijających się, zdrowie uchodźców i migrantów, edukacja 

zdrowotna, medycyna podróży, pomoc humanitarna. 

 

3. Dr Joanna Stanisławska  

- Pielęgnowanie w chorobach wewnętrznych w tym: kardiologia, diabetologia, pulmonologia, 

gastrologia, nefrologia, epidemiologia, choroby nowotworowe, profilaktyka  

 

4. Dr Katarzyna Wiśniewska  

- Zdrowie kobiety, profilaktyka, wrodzone wady rozwojowe 

 

5. Dr Barbara Czech-Szczapa 

- Epidemiologia perinatalna, zakażenia szpitalne - epidemiologiczne standardy postępowania, 

epidemiologia wybranych chorób wieku dziecięcego, epidemiologia społeczna, współczesne 

wyzwania epidemiologiczne dla zdrowia publicznego 

 

 

 

ZAKŁAD MEDYCYNY ŚRODOWISKOWEJ (Wydział Medyczny) 

Adres: ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań, Telefon: (61) 854-76-04  

Kierownik: Dr hab. Barbara Poniedziałek  

 

1. Dr hab. Barbara Poniedziałek  

- Dieta kobiet karmiących piersią 

- Dieta wegetariańska i wegańska wśród kobiet w ciąży i matek karmiących 

- Jakość środowiska a epidemiologia wybranych jednostek chorobowych 

 

2. Dr hab. Piotr Rzymski, prof. UMP 

- Czynniki wpływające na jakość mleka kobiet karmiących 

- Jakość środowiska a epidemiologia wybranych jednostek chorobowych 
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ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W OPIECE ZDROWOTNEJ 

Adres: ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań, Telefon: (61) 8658 – 44-92,93 

e-mail: orgzarz@ump.edu.pl    

Kierownik: Dr Dariusz Walkowiak 

 

1. Dr Anna Frankowska 

- Nowoczesne strategie obsługi pacjenta. 

- Public relations w ochronie zdrowia. 

- Relacje z mediami a wizerunek firmy medycznej. 

- Zarządzanie marką na rynku medycznym. 

- Telemedycyna a jakość obsługi pacjenta. 

- Jakość życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych- rozwiązania organizacyjne  

   i systemowe. 

- Marketing usług medycznych: strategie, ograniczenia, wyzwania.  

 

2. Dr Dariusz Walkowiak 

- Społeczno-ekonomiczne aspekty leczenia chorób rzadkich (fenyloketonuria, 

mukowiscydoza, alkaptonuria itd.) 

- Satysfakcja zawodowa pracowników ochrony zdrowia. Motywacja. Wypalenie zawodowe. 

- Kultura organizacyjna w jednostkach ochrony zdrowia 

- Systemy ochrony zdrowia w różnych krajach. Elementy składowe poszczególnych 

systemów 

 

3. Dr Robert Ziarnik 

- Źródła powstawania marnotrawstwa w organizacji. 

- Koncepcja Lean Managment w zarządzaniu szpitalem/odziałem. 

- Rozwiązania Lean Managment w placówkach ochrony zdrowia. 

- Koncepcja lean w usprawnianiu działań pracowników podmiotów leczniczych. 

- Kompetencje managera podmiotów leczniczych. 

- Efektywność pracy oddziałowej. 

- Zarządzanie personelem w podmiocie leczniczym. 

- Koordynowana opieka zdrowotna. 

- Koncepcja koordynowanej opieki zdrowotnej w podmiocie leczniczym. 

- Podejście procesowe do koordynowanej opieki zdrowotnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orgzarz@ump.edu.pl
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KATEDRA I ZAKŁAD PRAWA MEDYCZNEGO I FARMACEUTYCZNEGO 

Adres: ul. Przybyszewskiego 39, 60-179 Poznań, tel.: 61 658-44-93,  

email: prawo@ump.edu.pl  

Kierownik:  Prof. dr hab. Monika Urbaniak 

 

1. Dr Magdalena Zamroczyńska 

 System ochrony zdrowia w Polsce. 

 Informatyzacja służby zdrowia w Polsce i w wybranych państwach. 

 Telemedycyna w Polsce i na świecie. 

 Odpowiedzialność zawodowa/dyscyplinarna w wybranym zawodzie medycznym. 

 Problematyka praw pacjenta w Polsce i na świecie. 

 Zasady odpowiedzialności lekarza za leczenie bez zgody pacjenta. 

 Organizacja ochrony zdrowia w wybranym państwie. 

 Etyczne aspekty dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 

 Tajemnica lekarska. 

 Zgoda pacjenta na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

 Etyka zawodowa wybranego zawodu medycznego.  

 Prawne aspekty opieki terminalnej. 

 Samorząd zawodowy wybranego zawodu medycznego. 

 Prawa personelu medycznego. 

 Dokumentacja medyczna. 

 Błędy medyczne i roszczenia z nich wynikające. 

 Transplantacja w ujęciu prawno-społecznym. 

 Dziecko jako pacjent w ujęciu prawnym.  

 Zgoda na czynności terapeutyczne.  

 Praca terapeuty z pacjentem małoletnim.  

 Starzenie się społeczeństwa polskiego a praca terapeuty zajęciowego. 

 System terapeutyczny w zakładach karnych.  

 

2. Dr Maria Gutowska-Ibbs 

- Zawód położnej – prawne aspekty 

- Zgoda pacjentki 

- Odpowiedzialność cywilna położnych – odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa 

- Odpowiedzialność zawodowa położnych 

- Prawa pacjenta – pojęcie, regulacje prawne, Rzecznik Praw Pacjenta 

- Zdarzenie medyczne, postępowanie przed komisją ds. zdarzeń medycznych 

- Ubezpieczenie OC w zawodach medycznych 

- Prawne aspekty przerywania ciąży 

- Tajemnica zawodowa położnej 

 

 

 

 

mailto:prawo@ump.edu.pl
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KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI  (Wydział Nauk o Zdrowiu) 

Kierownik: Prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka 

Adres: ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań, Tel: (061) 854 71 70, Fax: (061) 854 71 69 

E-mail: skobierska@ump.edu.pl 

 

1. Prof. dr hab. Piotr Jędrzejczak 

-Wpływ pory roku na skuteczność stymulacji jajeczkowania i powstania zarodków w 

przebiegu zapłodnienia „in vitro” 

- Wpływ wieku i rezerwy jajnikowej u kobiet na skuteczność zapłodnienia „in vitro” (ocena 

stymulacji jajeczkowania i jakości zarodków) 

- Postawa rodziców wobec ujawnienia sposobu poczęcia dzieciom urodzonym metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego 
 

 

 

ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO (Wydział Medyczny) 

Kierownik: Prof. dr hab. Maciej Owecki   

Adres: ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań Tel: (061) 658 42 75 

E-mail: zdrowiepubliczne@ump.edu.pl 

1.Dr hab. Daniel Zielonka 

- Choroby neurologiczne stanowiące wyzwania dla położnej 

- Ocena jakości opieki położniczej na różnych oddziałach ginekologicznych w Poznaniu  

 

2.Prof. dr hab. Maciej Owecki 

- Choroby tarczycy a ciąża 

- Choroba Hashimoto – problemy w położnictwie 

- Poporodowe zapalenie tarczycy-niedoceniony problem kliniczny 

- Profilaktyka chorób tarczycy u kobiet w okresie planowania ciąży 

- Choroba guzkowa tarczycy-aspekty patofizjologiczne i kliniczne 

 

 
 

ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII I HIGIENY   

Adres: ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań, Tel: 61 658 42 52 

Kierownik: Dr hab. Barbara Stawińska-Witoszyńska, prof. UM 

 

1.Dr Jerzy Gałęcki 

- Epidemiologia nowotworu złośliwego trzustki w Polsce 

- Umieralność z powodu nowotworów złośliwych układu moczowego w Polsce 

- Umieralność z powodu nowotworów złośliwych prostaty w Polsce 

2. Dr Ewa Szostak-Ulatowska 

- Wiedza i zachowania żywieniowe 

 

 

 

 

 

http://www.amp.edu.pl/pol/index.php?strona=1_spis&SZUKAJ=1&show_employees=330
mailto:skobierska@ump.edu.pl
mailto:zdrowiepubliczne@ump.edu.pl
http://www.usoms.poznan.pl/pol/?strona=1_spis&SZUKAJ=1&show_employees=328
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KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I KOLOREKTALNEJ 

Adres: ul. Szwajcarska 3,  61-285 Poznań, Tel: 61 873 94 14 
chirog@szpital-strusia.poznan.pl 

Kierownik: Dr hab. Jacek Karoń,  prof. UM 

 

Dr hab. Jacek Karoń, prof. UM 

Dr Karolina Horbacka 

Dr Nikodem Horst 

Obszary tematyczne prac: 

- Chirurgia przewodu pokarmowego 

- Rak jelita grubego 

- Choroby zapalne przewodu pokarmowego Ch. L-Crohn, wrzodziejące zapalenie jelita 

grubego 

- Chirurgia wątroby 

- Jakość życia po operacjach chirurgicznych 

- Zakażenia w chirurgii ogólnej 

- Powikłania w chirurgii ogólnej 

- Ostre choroby jamy brzusznej 

- Zapalenie wyrostka robaczkowego – trudności diagnostyczne 

- Chirurgia dróg żółciowych 

- Krwawienie do przewodu pokarmowego i sposoby ich zaopatrywania 

- Endoskopowe leczenie chorób dróg żółciowych 

- Wiedza pacjenta na temat stanu swojego zdrowia   

 

 

 

 
KATEDRA I ZAKŁAD HISTORII I FILOZOFII NAUK MEDYCZNYCH (Wydział 

Lekarski) 

Adres: ul. Przybyszewskiego 37A, 60-356 Poznań, tel.: 61 8 54 72 41,42   
http://www.kzhnm.ump.edu.pl 
email: vesalius@ump.edu.pl   

Kierownik:  Prof. dr hab. Anita Magowska 

 

1. Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska 

- „Ustawodawstwo dla akuszerek w Polsce przedrozbiorowej: między służbą a profesją” 

obszar tematyczny: historia zawodu (praktyka, unormowania prawne, edukacja, itp.) w epoce 

przedklinicznej; 
 

mailto:chirog@szpital-strusia.poznan.pl
http://www.kzhnm.ump.edu.pl/
mailto:vesalius@ump.edu.pl

