
 
  III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA             

NAUKOWO – SZKOLENIOWA 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

PIELĘGNIARSTWA ANGIOLOGICZNEGO 
 

„Od nauki do zintegrowanej praktyki” 
17-18 maja 2012r. Bydgoszcz 

Hotel Holiday Inn ul. Grodzka 36 

 
 
Szanowni Państwo! 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego mamy przyjemność 
życzyć Państwu owocnych obrad oraz udanego pobytu w Bydgoszczy! 
 

Przewodnicząca PTPA  – dr hab. Maria T. Szewczyk, prof. UMK 

Komitet	  Honorowy	  Konferencji:	  

• mgr	  Beata	  Cholewka	  –	  Dyrektor	  Departamentu	  Pielęgniarek	  i	  Położnych,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ministerstwo	  Zdrowia	  

• mgr	  Jolanta	  Skolimowska	  –	  z-‐ca	  Dyrektora	  Departamentu	  Pielęgniarek	  i	  Położnych,	  
Ministerstwo	  Zdrowia	  

• dr	  Barbara	  Kot-‐Doniec	  –	  Dyrektor	  Centrum	  Kształcenia	  Podyplomowego	  
Pielęgniarek	  i	  Położnych	  

• dr	  hab.	  Danuta	  Dyk	  –	  Przewodnicząca	  Krajowej	  Rady	  Akredytacyjnej	  Szkół	  
Pielęgniarek	  i	  Położnych	  	  

• mgr	  Dorota	  Kilańska	  –	  Przewodnicząca	  Zarządu	  Głównego	  Polskiego	  Towarzystwa	  
Pielęgniarskiego	  

• dr	  Anna	  Koper	  –	  Konsultant	  Krajowy	  w	  dziedzinie	  Pielęgniarstwa	  Onkologicznego	  
• prof.	  Irena	  Wrońska	  –	  Prodziekan	  Wydziału	  Pielęgniarstwa	  i	  Nauk	  o	  Zdrowiu	  

Uniwersytetu	  Medycznego	  w	  Lublinie	  
• prof.	  Małgorzata	  Tafil-‐Klawe	  –	  Prorektor	  ds.	  Collegium	  Medicum	  UMK	  
• prof.	  Zbigniew	  Bartuzi	  –	  Dziekan	  Wydziału	  Nauk	  o	  Zdrowiu	  Collegium	  Medicum	  UMK	  
• prof.	  Kornelia	  Kędziora-‐Kornatowska	  –	  Prodziekan	  Wydziału	  Nauk	  o	  Zdrowiu	  

Collegium	  Medicum	  UMK	  
• dr	  n.	  med. Wanda	  Korzycka-‐Wilińska	  –	  Dyrektor	  Szpitala	  Uniwersyteckiego	  nr	  2	                         

im.	  dr	  J.	  Biziela	  w	  Bydgoszczy	  
• mgr	  Jarosław	  Kozera –	  Dyrektor	  Szpitala	  Uniwersyteckiego	  nr	  1	  im.	  dr	  A.	  Jurasza	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

w	  Bydgoszczy	  
• Ewa	  Kowalska	  –	  Przewodnicząca	  Okręgowej	  Izby	  Pielęgniarek	  i	  Położnych                 

w	  Bydgoszczy	  
• mgr	  Wiesława	  Stefaniak-‐Gromadka	  –	  Wiceprzewodnicząca	  Okręgowej	  Izby	  

Pielęgniarek i	  Położnych	  w	  Bydgoszczy	  



Komitet	  Naukowy	  Konferencji: 

Przewodniczący:	  prof.	  dr	  hab.	  Arkadiusz	  Jawień	  

Wiceprzewodnicząca:	  	  dr	  hab.	  Maria	  T.	  Szewczyk,	  prof.	  UMK	  

• prof.	  Zbigniew	  Bartuzi,	  Bydgoszcz	  
• prof.	  Barbara	  Bień,	  Białystok	  
• dr	  hab.	  Danuta	  Dyk,	  Poznań	  
• prof.	  Eugenia	  Gospodarek,	  Bydgoszcz	  
• prof.	  Wojciech	  Hagner,	  Bydgoszcz	  
• dr	  hab.	  Krystyna	  Jaracz,	  Poznań	  
• prof.	  Kornelia	  Kędziora-‐Kornatowska,	  Bydgoszcz	  
• dr	  hab.	  Maria	  Kłopocka,	  Bydgoszcz	  
• dr	  hab.	  Maria	  Kózka,	  Kraków	  
• prof.	  Elżbieta	  Krajewska-‐Kułak,	  Białystok	  
• prof.	  Teresa	  Kulik,	  Lublin	  
• prof.	  Roman	  Ossowski,	  Bydgoszcz	  
• prof.	  Wojciech	  Pospiech,	  Bydgoszcz	  	  
• prof.	  Jan	  Skokowski,	  Gdańsk	  	  
• prof.	  Katarzyna	  Wieczorkowska-‐Tobis,	  Poznań	  
• prof.	  Wojciech	  Witkiewicz,	  Wrocław	  
• prof.	  Irena Wrońska,	  Lublin	  

	  

Komitet	  Organizacyjny	  Konferencji:	  

Przewodnicząca:	  
dr hab.	  Maria	  T.	  Szewczyk,	  prof.	  UMK 
 

Członkowie:	  
dr	  n.	  med.	  Anna	  Andruszkiewicz	  
dr	  n.	  med.	  Zbigniew	  Banaszkiewicz	  
mgr	  Wiesława	  Gromadka	  
piel.	  spec.	  Elżbieta	  Hancke	  
Ewa	  Kowalska	  
mgr	  Anna	  Łabuńska	  
mgr	  Anna	  Małkowska	  	  
mgr	  Sławomira	  Michalak	  
mgr	  Krystyna	  Samborska	  
mgr	  Beata	  Strzyżewska	  
dr	  n.	  med.	  Maciej	  Świtoński	  
dr	  n.	  med.	  Krzysztof	  Tojek	  
mgr	  Alina	  Zimmer	  

Wiceprzewodniczący:	  
prof.	  dr	  hab.	  Arkadiusz	  Jawień 
 
Sekretarze:	  
dr	  Katarzyna	  Cierzniakowska	  
dr	  Justyna	  Cwajda-‐Białasik	  
mgr	  Elżbieta	  Kozłowska	  
mgr	  Aleksandra	  Popow	  
	  
Biuro	  Konferencji:	  
mgr	  Paulina	  Mościcka	  
	  
Organizatorzy:	  
− Polskie	  Towarzystwo	  Pielęgniarstwa	  Angiologicznego	  
− Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  CM	  UMK	  w	  Bydgoszczy	  
− Katedra	  i	  Klinika	  Chirurgii	  Naczyniowej	  i	  Angiologii	  CM	  UMK	  w	  Bydgoszczy	  
− Fundacja	  SANUM	  
− Okręgowa	  Izba	  Pielęgniarek	  i	  Położnych	  w	  Bydgoszczy	  



Ramowy	  Program	  Konferencji	  

Czwartek,	  17.	  05.	  2012r. 
 

13.00	  –	  15.00	   Rejestracja	   
 
15.00	   	   Uroczyste	  otwarcie	  konferencji,	  wykład	  inauguracyjny,	  koncert 
 
15.50	  –	  16.10	   Przerwa	  kawowa 
 
16.10	  –	  18.10	   Sesja	  I	  -‐	  Problemy	  kliniczne,	  pielęgnacyjne,	  rehabilitacyjne	  
	   	   	   i	  psychospołeczne	  w	  chirurgii	  naczyniowej 
 
20.00	   	   Kolacja	  
(zebranie	  Rady	  Naukowej	  Czasopisma	  Pielęgniarstwo	  Chirurgiczne	  i	  Angiologiczne) 
 
 
 

Piątek,	  18.	  05.	  2012r. 
 

08.45	  	  –	  10.45	   Sesja	  II	  -‐	  Owrzodzenia	  kończyn	  dolnych	  o	  etiologii	  naczyniowej.	  Opieka	  
	   	   kompleksowa	  	   
 
10.45	  –	  11.15	   Przerwa	  kawowa 
 
11.15	  –	  13.00	  	   Sesja	  III	  -‐	  Rak	  Jelita	  grubego	  -‐	  model	  opieki	  na	  podstawie	  wieloletnich 
  doświadczeń	  ośrodka	  bydgoskiego	   
 
13.00	  –	  13.45	   Lunch 
 
13.45	  –	  15.30	   Sesja	  IV	  -‐	  Badania	  naukowe	  w	  pielęgniarstwie	  i	  chirurgii 
 
15.30	  –	  15.45	   Przerwa	  kawowa 
 
15.45	  –	  17.00	   Sesja	  V	  -‐	  Dyskusja	  panelowa	  Programy	  profilaktyczne	  i	  edukacyjne            
   na	  podstawie	  badań	  i	  doświadczeń	   
 
17.00	   	   Zakończenie	  konferencji	  
	  



Program	  	  
  III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI 

NAUKOWO – SZKOLENIOWEJ 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSTWA ANGIOLOGICZNEGO 

„Od nauki do zintegrowanej praktyki” 
 
 

Czwartek,	  17	  maja	  2012r.	  
	  

13.00	  –	  15.00	   Rejestracja	  uczestników	  	  
	  
15.00	   	   Uroczyste	  otwarcie	  konferencji:	  
	   	   	   	  
	   	   	   dr	  hab. n.	  med.	  Maria	  T.	  Szewczyk,	  prof.	  UMK	  
	   	   	   prof.	  dr	  hab. n.	  med.	  Arkadiusz	  Jawień	  
	   	   	  
	   	   Wystąpienie	  zaproszonych	  Gości	  
	   	  
	   Wykład	  inauguracyjny	  
Skryning	  w	  tętniakach	  aorty	  brzusznej	  na	  terenie	  woj.	  kujawsko-‐pomorskiego.	  Rola	  lekarza	  i	  perspektywa	  
dla	  pielęgniarstwa	  polskiego	  
	   	   prof.	  	  Arkadiusz	  Jawień	  
	   	   Katedra	  i	  Klinika	  Chirurgii	  Naczyniowej	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  
	   	   w	  Bydgoszczy	  UMK	  	  w	  Toruniu	  
	  
	   	   Koncert	  Państwowego	  Zespołu	  Szkół	  Muzycznych	  im.	  Artura	  Rubinsteina	  w	  Bydgoszczy	  
	   	   pod	  kierunkiem	  prof.	  Wojciecha	  Pospiecha	  
	  
15.50	  –	  16.10	   Przerwa	  na	  kawę	  
	  
16.10	  –	  18.10	   Sesja	  I	  -‐	  Problemy	  kliniczne,	  pielęgnacyjne,	  rehabilitacyjne	  i	  psychospołeczne	  
	   	   w	  chirurgii	  	  naczyniowej	  
	   	   	   	   Przewodniczą:	  prof.	  Arkadiusz	  	  Jawień,	  prof.	  Irena	  Wrońska,	  
	   	   	   	   prof.	  Kornelia	  Kędziora-‐	  Kornatowska,	  dr	  hab.	  Krystyna	  Jaracz,	  
	   	   	   	   dr	  hab.	  Maria	  Kózka,	  dr	  hab.	  Maria	  T.	  Szewczyk,	  prof.	  UMK	  
	  
Miażdżyca	  tętnic	  kończyn	  dolnych	  u	  kobiet.	  Niedoceniany	  problem	  kliniczny	  
	   	   Arkadiusz	  Jawień1	  Paweł	  Wierzchowski1	  Arkadiusz	  Migdalski1	  
	   	   Maria	  T.	  Szewczyk2,3	  

1	  Katedra	  i	  Klinika	  Chirurgii	  Naczyniowej	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  
Bydgoszczy	  UMK	  	  w	  Toruniu;	  2	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  
Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  Toruniu;	  3 Zakład	  Leczenia	  Owrzodzeń	  Żylnych	  Goleni,	  Szpital	  
Uniwersytecki	  nr 2	  im.	  dr	  J.	  Biziela	  w	  Bydgoszczy	  
15	  minut	  

	  
Chory	  z	  raną	  przewlekłą	  o	  etiologii	  naczyniowej.	  Nauka	  i	  praktyka	  
	   	   	   Maria	  T.	  Szewczyk	  
	   	   	   Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  

w	  Toruniu;	  Zakład	  Leczenia	  Owrzodzeń	  Żylnych	  Goleni,	  Szpital	  Uniwersytecki	  nr 2	  im.	  dr	  J.	  Biziela	  w	  
Bydgoszczy	  

	   	   	   15	  minut	  
	  
Skala	  oceny	  ryzyka	  infekcji	  	  W.A.R	  w	  ranie	  przewlekłej	  
	   	   Marzanna	  Bartoszewicz	  
	   	   Katedra	  i	  Zakład	  Mikrobiologii	  	  Akademii	  Medycznej	  we	  Wrocławiu	  
	   	   20	  minut	  
	  



Porównanie	  dwóch	  modeli	  treningu	  marszowego	  stosowanych	  w	  rehabilitacji	  chorych	  z	  chromaniem	  
przestankowym	  
	   	   Piotr	  Mika1	  Anita Konik1	  Anna Spannbauer2	  Roman Nowobilski3	  
	   	   Rafał	  Niżankowski4	  

1	  Katedra	  Rehabilitacji	  Klinicznej,	  Akademia	  Wychowania	  Fizycznego	  w	  Krakowie;	  2	  Zakład	  Chorób	  
Naczyń,	  Wydział	  Nauk	  o	  Zdrowiu,	  Uniwersytet	  Jagielloński	  Collegium	  Medicum	  w	  Krakowie	  

	   	   3	  Zakład	  Rehabilitacji	  w	  Chorobach	  Wewnętrznych,	  Instytut	  Fizjoterapii,	  Wydział	  Nauk	  o	  Zdrowiu,	  
Uniwersytet	  	  Jagielloński	  Collegium	  Medicum	  w	  Krakowie;	  4	  II	  Katedra	  Chorób	  Wewnętrznych,	  
Uniwersytet	  Jagielloński	  Collegium	  Medicum	  w	  Krakowie	  
15	  minut 

	  
Rehabilitacja	  chorych	  po	  amputacjach	  na	  tle	  miażdżycowym	  
	   Anna	  Spannbauer1,5	  Piotr	  Mika2	  Jolanta	  Jaworek3	  Arkadiusz	  Berwecki4,5	  
	   1	  Zakład	  Chirurgii	  Doświadczalnej	  i	  Klinicznej,	  Wydział	  Nauk	  o	  Zdrowiu,	  Uniwersytet	  Jagielloński	  

Collegium	  Medicum	  w	  Krakowie;	  2	  Katedra	  Rehabilitacji	  Klinicznej,	  Akademia	  Wychowania	  Fizycznego	  
w	  Krakowie;	  3	  Zakład	  Fizjologii	  Medycznej	  Wydział	  Nauk	  o	  Zdrowiu,	  Uniwersytet	  Jagielloński	  Collegium	  
Medicum	  w	  Krakowie;	  4	  Zakład	  Kinezyterapii,	  Katedra	  Fizjoterapii,	  Akademia	  Wychowania	  Fizycznego	  
w Krakowie;	  5	  Szpital	  Zakonu	  Bonifratrów	  św.	  J.Grandego	  w	  Krakowie	  
15	  minut	  

	  
Wsparcie	  psychospołeczne.	  Chory	  po	  zabiegu	  operacyjnym	  
	   	   	   Roman	  Ossowski	  

Katedra	  i	  Zakład	  Psychologii	  Klinicznej	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  	  w	  
Toruniu	  	  

	   	   	   20	  minut	  
	  
Niedokrwienie	  jelit.	  Trudny	  problem	  diagnostyczny	  
	   	   Joanna	  Bielińska1	  Maria	  Kłopocka²	  

1	  Oddział	  Kliniczny	  Chorób	  Naczyń	  i	  Chorób	  Wewnętrznych	  Szpital	  Uniwersytecki	  nr	  2	  im.	  dr	  J.	  Biziela	  w	  
Bydgoszczy;	  2	  Centrum	  Endoskopii	  Zabiegowej	  z	  Poradnią	  Chorób	  Jelitowych	  Szpital	  Uniwersytecki	  nr	  2	  
im.	  dr	  J.	  Biziela	  w	  Bydgoszczy	  
15	  minut	  
	  

	  
20.00	   	   Kolacja	  
	  
 
 

Piątek,	  18	  maja	  2012r.	  
	  

08.45	  –	  10.45	   Sesja	  II	  -‐	  Owrzodzenia	  kończyn	  dolnych	  o	  etiologii	  naczyniowej.	  
	   	   Opieka	  kompleksowa	  	  
	   	   	   Przewodniczą:	  dr	  Piotr	  Mika,	  dr	  Justyna	  Cwajda-‐Białasik,	  dr	  Mariusz	  Kózka	  
	  	  
Diagnostyka	  	  w	  chorobach	  naczyń	  
	   	   	   Grzegorz	  Krasowski	  

Krapkowickie	  Centrum	  Zdrowia,	  Wydział	  Wychowania	  Fizycznego	  i	  Fizjoterapii	  Politechniki	  Opolskiej	  
w	  Opolu	  
15	  minut	  

	  
Rola	  wskaźnika	  kostka-‐ramię	  w	  diagnostyce	  niedokrwienia	  kończyn	  dolnych	  
	   	   Łukasz	  Woda1	  Paulina	  Mościcka2,3	  Maria	  T.	  Szewczyk2,3	  Justyna	  Cwajda-‐Białasik2	  
	   	   Elżbieta	  Hancke3	  

1	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  Katedry	  i	  
Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  
Toruniu;	  2	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  
UMK	  w	  Toruniu;	  3	  Zakład	  Leczenia	  Owrzodzeń	  Żylnych	  Goleni,	  Szpital	  Uniwersytecki	  nr2	  im.	  dr	  J.	  Biziela	  
w	  Bydgoszczy	  
15	  minut	  

	  
Zakażenie	  w	  stopie	  cukrzycowej	  
	   	   Mirosława	  Młynarczuk	  
	   	   Klinika	  Chorób	  Przemiany	  Materii,	  SPCSK	  w	  Warszawie	  
	   	   10	  minut	  
	  



Opieka	  interdyscyplinarna	  w	  Zespole	  Stopy	  Cukrzycowej	  
	   	   	   Beata	  Mrozikiewicz-‐Rakowska	  
	   	   	   Klinika	  Gastroenterologii	  i	  Chorób	  Przemiany	  Materii	  Warszawski	  Uniwersytet	  Medyczny	  w	  Warszawie	  
	   	   	   15	  minut	  
	  
Owrzodzenia	  kończyn	  dolnych	  -‐	  doświadczenia	  własne.	  Opis	  przypadku	  
	   	   Grzegorz	  Krasowski	  

Krapkowickie	  Centrum	  Zdrowia,	  Wydział	  Wychowania	  Fizycznego	  i	  Fizjoterapii	  Politechniki	  Opolskiej	  
w	  Opolu	  
15	  minut	  

	  
Kompresjoterapia	  jako	  profilaktyka	  w	  okresie	  okołooperacyjnym	  i	  leczeniu	  owrzodzeń	  żylnych	  
	   	   Mariusz	  Kózka	  
	   	   Oddział	  Chirurgii	  Naczyniowej,	  5	  Wojskowy	  Szpital	  Kliniczny	  z	  Polikliniką	  Samodzielny	  Publiczny	  
	   	   Zakład	  Opieki	  Zdrowotnej	  w	  Krakowie	  

15	  minut	  
	  
Specyficzne	  wymiary	  jakości	  życia	  chorych	  z	  owrzodzeniem	  kończyny	  dolnej	  o	  różnej	  etiologii	  
	   	   Justyna	  Cwajda-‐Białasik1	  Maria	  T.	  Szewczyk1,2	  Paulina	  Mościcka1,2	  
	   	   Arkadiusz	  Jawień3	  
	   	   1	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  	  

w	  Toruniu;	  2	  Zakład	  Leczenia	  Owrzodzeń	  Żylnych	  Goleni,	  Szpital	  Uniwersytecki	  nr2	  im.	  dr	  J.	  Biziela	  w	  
Bydgoszczy;	  3	  Katedra	  i	  Klinika	  Chirurgii	  Naczyniowej	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  
w	  Bydgoszczy	  UMK	  	  w	  Toruniu	  
15	  minut	  

	  
Rola	  opatrunków	  w	  leczeniu	  ran.	  Wpływ	  technologii	  wykonania	  opatrunku	  	  na	  środowisko	  gojenia	  się	  rany	  
	   	   Małgorzata	  Budynek	  
	   	   Warszawa	  

15	  minut	  
	  
Dyskusja	  10	  minut	  
	  
10.45	  –	  11.15	   Przerwa	  na	  kawę	  
	  
11.15	  –	  13.00	   	  Sesja	  III	  -‐	  Rak	  Jelita	  grubego	  –	  model	  opieki	  na	  podstawie	  wieloletnich	  

doświadczeń	  ośrodka	  bydgoskiego	  	  
	   	   Przewodniczą:	  dr	  n.	  med.	  Zbigniew	  Banaszkiewicz,	  
	   	   dr	  n.	  med.	  Katarzyna	  Cierzniakowska,	  dr	  hab.	  Maria	  Kłopocka	  
	  
Wybrane	  bio-psycho-społeczne	  aspekty	  profilaktyki	  i	  wczesnego	  wykrywania	  raka	  jelita	  grubego	  
	   	   Marcin	  Mrozowski1	  Jolanta	  Bambrowicz1	  Magdalena	  Łapacz1	  Arkadiusz	  Jawień2	  
	   	   1	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  Katedry	  

i	  Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  
Toruniu;	  2	  Katedra	  i	  Klinika	  Chirurgii	  Naczyniowej	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  
Bydgoszczy	  	  UMK	  	  w	  Toruniu	  
10	  minut	  

	  
Endoskopowa	  diagnostyka	  chorób	  jelita	  grubego	  
	   	   Jacek	  Frasz1	  Jolanta Bambrowicz1	  Zbigniew	  Banaszkiewicz1	  Krzysztof	  Tojek1	  
	   	   1	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  Katedry	  
	   	   i	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  
	   	   w	  Toruniu	  
	   	   15	  minut	  
	  
Częste	  i	  rzadkie	  powikłania	  kolonoskopii	  
	   	   Maciej	  Świtoński1	  Jolanta	  Bambrowicz1	  Magdalena	  Łapacz1	  
	   	   Zbigniew	  Banaszkiewicz1	  
	   	   1	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  Katedry	  

i	  Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  
Toruniu	  

	   	   15	  minut	  
 
 
 



Chorzy	  na	  raka	  jelita	  grubego.	  Przedoperacyjna	  ocena	  ryzyka	  niedożywienia	  
	   	   Bartosz	  Fórmankiewicz1	  Krzysztof	  Tojek1	  Jacek	  Frasz1	  Zbigniew	  Banaszkiewicz1	  
	   	   Beata	  Strzyżewska1	  Katarzyna	  Cierzniakowska1,2	  Elżbieta	  Kozłowska1,2	  
	   	   1	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  Katedry	  

i	  Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  
Toruniu;	  2	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  
UMK	  w	  Toruniu	  
10	  minut	  

	  
Ocena	  ryzyka	  występowania	  nudności	  i	  wymiotów	  pooperacyjnych	  u	  chorych	  na	  raka	  jelita	  grubego	  
	   	   Katarzyna	  Cierzniakowska1,2	  Renata	  Wyborna1	  Maria	  T.	  Szewczyk2	  
	   	   Aleksandra	  Popow2	  Krzysztof	  Tojek1	  Jacek	  Frasz1	  
	   	   1	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  Katedry	  

i	  Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  
Toruniu;	  2	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy,	  
UMK	  w	  Toruniu	  
10	  minut	  

	  
Follow-‐up	  po	  radykalnym	  leczeniu	  z	  powodu	  raka	  jelita	  grubego	  
	   	   Zbigniew	  Banaszkiewicz1	  Katarzyna	  Cierzniakowska1,2	  Paweł	  Jarmocik1	  
	   	   Jacek	  Frasz1	  Krzysztof	  Tojek1	  Marcin	  Mrozowski1	  Arkadiusz	  Jawień3	  
	   	   1	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  Katedry	  

i	  Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  
Toruniu;	  2	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy,	  
UMK	  w	  Toruniu;	  3	  Katedra	  i	  Klinika	  Chirurgii	  Naczyniowej	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  
Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  

	   	   15	  minut	  
	  
Jakość	  życia	  chorych	  ze	  stomią	  jako	  aspekt	  opieki	  interdyscyplinarnej	  
	   	   Elżbieta	  Kozłowska1,2	  Katarzyna	  Cierzniakowska1,2	  Maria	  T.	  Szewczyk1	  
	   	   Zbigniew	  Banaszkiewicz2	  Mariusz	  Fuks2	  
	   	   1	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy,	  UMK	  

w	  Toruniu;	  2	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  
Katedry	  i	  Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  
UMK	  w	  Toruniu	  
10	  minut	  

	  
Nowe	  opatrunki	  chirurgiczne	  jako	  jeden	  z	  elementów	  zapobiegania	  miejscowym	  powikłaniom	  rany	  
pooperacyjnej	  oraz	  zakażeniom	  szpitalnym	  
	   	   Izabela	  Kuberka	  
	   	   Oddział	  Chirurgii	  Ogólnej	  i	  Naczyniowej,	  Wojewódzki	  Szpital	  Zespolony	  im.	  L.	  Perzyny	  w	  Kaliszu	  
	   	   10	  minut	  
	  

Dyskusja	  10	  minut	  
	  

13.00	  –	  13.45	   Lunch	  
	  
13.45	  –	  15.30	   Sesja	  IV	  -‐	  Badania	  naukowe	  w	  pielęgniarstwie	  i	  chirurgii	  
	   	   	   Przewodniczą:	  dr	  n.	  med.	  Ewa	  Barczykowska,	  	  dr	  n.	  med.	  	  Anna	  Spannbauer,	  
	   	   	   mgr	  Krystyna	  Samborska,	  dr	  hab.	  Krystyna	  Jaracz	  
	  
Ocena	  urazowości	  u	  dzieci	  hospitalizowanych	  w	  Klinice	  Chirurgii	  Dziecięcej	  Szpitala	  Uniwersyteckiego	  
nr	  1	  w	  Bydgoszczy	  w	  latach	  2005-‐2009	  
	   	   Ewa	  Barczykowska1	  Marika	  Żurawska2	  Irena	  Daniluk-‐Matraś2	  Marta	  Grabińska3	  
	   	   Andrzej	  Kurylak1	  
	   	   1	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Pediatrycznego,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy,	  UMK	  

w	  Toruniu;	  2	  Klinika	  Chirurgii	  Dziecięcej,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy,	  UMK	  w	  
Toruniu,	  Szpital	  Uniwersytecki	  nr	  1im.	  dr	  A.	  Jurasza	  w	  Bydgoszczy;	  3	  Studentka	  kierunku	  
pielęgniarstwo,	  Wydział	  Nauk	  o	  Zdrowiu,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy,	  UMK	  w	  
Toruniu	  
10	  minut	  

 
 
 
 
 



Niektóre	  dylematy	  etyczne	  w	  opiece	  nad	  pacjentami	  w	  oddziale	  intensywnej	  terapii	  
	   	   Magdalena	  Kula	  
	   	   Oddział	  Anestezjologii	  i	  Intensywnej	  Terapii,	  Szpital	  Zakonu	  Bonifratrów	  św.	  J.	  Grandego	  
	   	   w	  Krakowie	  

10	  minut	  
 
Ocena	  jakości	  monitorowania	  bólu	  pooperacyjnego	  
	   	   Lucyna	  Kiełbasa	  
	   	   Miejski	  Szpital	  Zespolony	  im.	  M.	  Kopernika	  w	  Olsztynie,	  UM	  w	  Olsztynie	  

10	  minut	  
 
Ocena	  jakości	  opieki	  pielęgniarskiej	  u	  chorych	  hospitalizowanych	  na	  oddziałach	  zabiegowych	  z	  
perspektywy	  pacjentów	  i	  pielęgniarek	  
	   	   Katarzyna	  Juszczak1	  Krystyna	  Jaracz2	  

1	  Wydział	  Medyczny	  Państwowej	  Wyższej	  Szkoły	  Zawodowej	  im.	  Prezydenta	  S.	  Wojciechowskiego	  w	  
Kaliszu;	  2	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Neurologicznego	  i	  Psychiatrycznego	  Uniwersytetu	  Medycznego	  w	  
Poznaniu	  
10	  minut	  

 
Ocena	  wskaźników	  ryzyka	  występowania	  odleżyn	  
	   	   Aleksandra	  Popow1	  Maria	  T.	  Szewczyk1	  
	   	   1	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy,	  UMK	  
	   	   w	  Toruniu,	  Szpital	  Uniwersytecki	  nr 2	  im.	  dr	  J.	  Biziela	  w	  Bydgoszczy	  

10	  minut	  
	  
Zachowania	  zdrowotne	  kobiet	  w	  wieku	  późnej	  dorosłości	  zamieszkujących	  gminę	  Gniewkowo	  
(powiat	  inowrocławski,	  województwo	  kujawsko-‐pomorskie)	  uczestniczących	  w	  badaniu	  przesiewowym	  
w	  kierunku	  wykrycia	  chorób	  układu	  naczyniowego	  
	   	   Magdalena	  Smoczyńska1	  Łukasz	  Woda2	  Tadeusz	  Dereziński3	  Maria	  T.	  Szewczyk4,5	  
	   	   Arkadiusz	  Jawień6	  

1	  Katedra	  i	  Zakład	  Psychologii	  Klinicznej	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  
Toruniu;	  2	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  
Katedry	  i	  Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  
UMK	  w	  Toruniu;	  3	  NZOZ	  Eskulap	  w	  Gniewkowie;	  4	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  Collegium	  
Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  Toruniu;	  5	  Zakład	  Leczenia	  Owrzodzeń	  Żylnych	  Goleni,	  
Szpital	  Uniwersytecki	  nr 2	  im.	  dr	  J.	  Biziela	  w	  Bydgoszczy;	  6	  Katedra	  i	  Klinika	  Chirurgii	  Naczyniowej	  i	  
Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  Toruniu	  
15	  minut	  

	  
Specyfika	  pracy	  pielęgniarek	  psychiatrycznych	  wobec	  chorych	  z	  ranami	  ostrymi	  i	  przewlekłymi.	  Opis	  
przypadków	  
	   	   Anita	  Hałabuda1	  Paulina	  Mościcka2	  Aleksandra	  Popow2	  Maria	  T.	  Szewczyk2 

1	  Wojewódzki	  Szpital	  dla	  Nerwowo	  i	  Psychicznie	  Chorych	  w	  Świeciu;	  2	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  
Chirurgicznego,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L. Rydygiera w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  Toruniu	  
10	  minut	  

 
Profilaktyka	  żylnej	  choroby	  zakrzepowo-‐zatorowej	  u	  pacjentów	  po	  urazie	  rdzenia	  kręgowego	  
	   	   Justyna	  Grada1	  Renata	  Sinkiewicz-‐Jaskólska1	  Wojciech	  Hagner1	  
	   	   1	  Katedra	  i	  Klinika	  Rehabilitacji	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  Toruniu,	  
	   	   Szpital	  Uniwersytecki	  nr 1 im.	  dr	  A.	  Jurasza	  w	  Bydgoszczy	  

10	  minut	  
	  
Ocena	  czynników	  ryzyka	  rozwoju	  miażdżycy	  i	  wartości	  wskaźnika	  kostka-‐ramię	  u	  chorych	  z	  miażdżycą	  
tętnic	  kończyn	  dolnych	  
	   	   Katarzyna Cierzniakowska1,2	  Anna Górka3	  Justyna	  Cwajda-‐Białasik1	  
	   	   Elżbieta	  Kozłowska1,2	  Paulina	  Mościcka1,2	  

1	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  
Toruniu;	  2	  Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  
Katedry	  i	  Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  
UMK	  w	  Toruniu;	  3	  Klinika	  Chirurgii	  Naczyniowej	  i	  	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  
Bydgoszczy	  UMK	  	  w	  Toruniu	  
10	  minut	  

	  
Dyskusja	  10	  minut	  
	  
15.30	  –	  15.45	   Przerwa	  na	  kawę	  



	  
15.45	  –	  16.45	   Dyskusja	  panelowa	  
	  
Programy	  profilaktyczne	  i	  edukacyjne	  na	  podstawie	  badań	  i	  doświadczeń	  	  
Przewodniczą:	  prof.	  UMK,	  Maria	  T.	  Szewczyk,	  dr	  Justyna	  Cwajda-‐Białasik,	  dr	  Katarzyna	  Cierzniakowska,	  
mgr	  Aleksandra	  Popow,	  dr	  	  Ewa	  Barczykowska,	  lek.	  Łukasz	  Woda,	  mgr	  psych.	  Magdalena	  Smoczyńska	  
	  
Przygotowanie	  pacjenta	  po	  amputacji	  kończyny	  dolnej	  z	  przyczyn	  naczyniowych	  i	  jego	  rodziny	  do	  opieki	  w	  
warunkach	  domowych	  
	   	   Monika	  Kalita	  i	  wsp.	  
	   	   Studenckie	  Koło	  Naukowe	  przy	  Zakładzie	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  Collegium	  Medicum	  
	   	   im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  Toruniu	  
	   	   7	  minut	  
	  
Edukacja	  chorego	  i	  jego	  rodziny	  na	  temat	  pielęgnacji	  owrzodzenia	  goleni	  pochodzenia	  żylnego	  
	   	   Marta	  Olborska1	  Małgorzata	  Grzelak1	  i	  wsp. 
	   	   1	  Studenckie	  Koło	  Naukowe	  przy	  Zakładzie	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego	  Collegium	  Medicum	  
	   	   im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  	  w	  Toruniu	  
	   	   7	  minut	  
Ocena	  sytuacji	  bio-‐psycho-‐społecznej	  chorych	  ze	  zmianami	  skórnymi	  kończyn	  dolnych	  o	  etiologii	  
naczyniowej	  
	   	   Paulina	  Mościcka1,2	  i	  wsp.	  
	   	   1	  Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  

w	  Toruniu;	  2	  Zakład	  Leczenia	  Owrzodzeń	  Żylnych	  Goleni,	  Szpital	  Uniwersytecki	  nr 2	  im.	  dr	  J.	  Biziela	  w	  
Bydgoszczy	  
7	  minut	  

	  
Wpływ	  wiedzy	  pacjenta	  na	  przebieg	  badania	  endoskopowego	  
	   	   Magdalena	  Łapacz	  i	  wsp.	  
	   	   Oddział	  Kliniczny	  Chirurgii	  Ogólnej,	  Gastroenterologicznej,	  Kolorektalnej	  i	  Onkologicznej	  Katedry	  

i	  Kliniki	  Chirurgii	  Naczyniowej	  	  i	  Angiologii	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  w	  
Toruniu	  
7	  minut	  

	  
Poziom	  wiedzy	  pacjentów	  oddziałów	  zabiegowych	  na	  temat	  objawów	  i	  wtórnej	  profilaktyki	  najczęściej	  
występujących	  nowotworów	  złośliwych	  
	   	   Elżbieta	  Kozłowska	  i	  wsp.	  
	   	   Zakład	  Pielęgniarstwa	  Chirurgicznego,	  Collegium	  Medicum	  im.	  L.	  Rydygiera	  w	  Bydgoszczy	  UMK	  
	   	   w	  Toruniu	  
	   	   7	  minut	  
	  
17.00	   	   Zakończenie	  konferencji	  



Komitet	  Organizacyjny	  III	  Ogólnopolskiej	  Konferencji	  Naukowo-‐Szkoleniowej	  
Polskiego	  Towarzystwa	  Pielęgniarstwa	  Angiologicznego	  wraz	  z	  Okręgową	  Izbą	  Pielęgniarek	  i	  
Położnych	  w	  Bydgoszczy	  składa	  serdeczne	  podziękowanie	  za	  uczestnictwo	  w	  konferencji:	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Informacje:	  
Certyfikaty	  uczestnictwa	  i	  faktury	  będą	  wydawane	  w	  Biurze	  Konferencji.	  	  
Strona	  internetowa	  	  Polskiego	  Towarzystwa	  Pielęgniarstwa	  Angiologicznego	  	  www.ptpa.pl	  
	  
	  	  	  

	  


