
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

POLISH NURSING

Nr 4(26)

Poznań 2007

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy

Przedstawiamy Państwu czwarty w 2007 roku numer Pielęgniarstwa Polskiego. Nasze pismo wydawane jest od tego
roku w cyklu kwartalnym. W obecnym numerze znalazły się prace oryginalne oraz poglądowe o bardzo zróżnicowanym
charakterze. Liczymy, że ich tematyka zainteresuje szeroki krąg odbiorców, nie tylko pielęgniarki.

Zwracamy Państwa uwagę na artykuł Jarosława Grotha z UAM w Poznaniu dotyczący występowania zespołu
Műnchhausena per procura. Tego typu zaburzenia, choć rzadko występujące, mogą w istotny sposób zakłócić
postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne z pacjentem. Doskonałe odzwierciedlenie aktualnych trendów w rozwoju
nauk neurologicznych stanowi także artykuł M. Żarowskiego i B. Steinborn z Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego
UM w Poznaniu poświęcony parasomniom u dzieci. Zaburzenia z grupy parasomnii do niedawna nie były w ogóle bądź
rzadko rozpoznawane przez lekarzy rodzinnych oraz neurologów dziecięcych. Ze względu jednak na wysoką częstość
występowania tego typu zaburzeń oraz negatywne skutki dla codziennego funkcjonowania dziecka, zaburzenia te
stanowią ważny problem diagnostyczny i terapeutyczny. W terapii parasomnii wskazuje się na konieczność współpracy
specjalistów z wielu dziedzin, szczególnie neurologa
i psychologa. Ważna część numeru tradycyjnie już poświecona jest wybranym zagadnieniom promocji zdrowia. Tym
razem poruszane są problemy karmienia naturalnego (artykuł Alicji Głowackiej-Rębała) oraz raka szyjki macicy (artykuł
Marii Danuty Głowackiej i Aleksandry Wantoch). Pielęgniarstwo Polskie wspiera także aktywność naukową studentów. Tym
razem prezentują się studenci z Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Studentka P.
Roksana Malak przedstawia udział studentów w konferencji naukowej.

W obecnym numerze prezentujemy także sprawozdanie z konferencji organizowanej przez Uniwersytet Medyczny i
Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu poświęconej zdrowiu społecznemu i zarządzaniu w ochronie zdrowia. Zwracamy
także uwagę Państwa na informacje o nadchodzących szkoleniach skierowanych do pielęgniarek i innych pracowników
ochrony zdrowia. Zachęcamy wreszcie do lektury książki „Duchowy rozwój człowieka” pod redakcją Pawła Sochy.
Jest to jedna z pierwszych pozycji na rynku poświęcona rozwojowi duchowemu człowieka. Rekomendując tę książkę
myślimy, iż będzie ona ważna i użyteczna dla pracowników ośrodków opieki długoterminowej oraz studentów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz życzymy satysfakcjonującej lektury i owocnych
inspiracji do dalszych badań naukowych.

Prof. UM dr hab. Maria Danuta Głowacka
Redaktor Naczelny

Dr Ewa Mojs
Sekretarz Naukowy
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Editor’s note
Dear readers:

We are glad to present you with another issue of Polish Nursing, which is the fourth one this year. In 2007 we have
started to publish our journal as a quarterly. The current issue contains both original and review papers on a wide range
of issues. We hope the problems we have taken up will attract a many readers, not only nurses.

Please note the paper by UAM’s Jarosław Groth on Munchausen Syndrome by Proxy. This type of disorder is rare
indeed but can greatly disturb both diagnosis and treatment. The article by Marcin Żarowski and Barbara Steinborn of
The Department of Developmental Neurology of Poznan University of Medical Sciences on pediatric parasomnias
exemplifies current trends in neurology.

Until recently parsomnias had not been diagnosed at all had been diagnosed very rarely by family doctors or neurologists.
Due to its high incidence and adverse consequences on everyday activities, pediatric parasomnias are found to be an important
diagnostic and therapeutic problem. The management of parasomnias must be a multidisciplinary team effort of psychologists
and neurologists.

Due to the fact that we pay much attention to health promotion, a large part of the current issue is devoted problems
of natural breast feeding (the article by Alicja Głowacka-Rębała) to and cancer of the cervix (the article by Maria
Danuta Głowacka and Aleksandra Wantoch). Polish Nursing also supports scientific research of our students. This time
we are proud to present you with students of Physiotherapy of Poznan University of Me-
dical Sciences. Roksana Malak gives a report of student’s participation in a scientific conference. We also would like
you to note the information on the conferences and trainings for nurses and other health care staff members, which are
coming soon. We also would like to encourage you to put “Spiritual development of a human being” on your reading
list (the book was edited by Paweł Socha). This is one of the first publications devoted to human spiritual development.
We recommend this book to you and believe it will be important and useful to long term care facility staff and students.

In this issue we presented the report from conference “Management of Social Health and Manager’s Education in
Health Care“. it was organised by Poznań University of Medical Sciences and Polish Society of Health Sciences.

We invite you to learn more about our offer and wish you have a fruitful time reading our journal. We  also hope
Polish Nursing will be an inspiration to you in your research.

Professor Maria Danuta Głowacka, PhD
Editor In Chief

Ewa Mojs, PhD
Scientific Secretary
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WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Z DYREKCJĄ I NAUCZYCIELAMI SZKOŁY

W OPINII PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

COOPERATION WITH SCHOOL PRINCIPALS AND TEACHERS WITHIN THE AREA
OF HEALTH EDUCATION ASSESSED BY AN EDUCATION ENVIRONMENT NURSE

ANNA LEŃCZUK-GRUBA, EWA KOBOS

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
Wydział Nauki o Zdrowiu

Akademia Medyczna w Warszawie
p.o. Kierownika: prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska

Streszczenie

Cel. Głównym celem pracy było określenie trudności we
współpracy między pielęgniarkami środowiska nauczania i wy-
chowania a dyrekcją i nauczycielami szkoły w zakresie
realizacji edukacji zdrowotnej uczniów.
Materiał i metody. Badaniu poddano 102 pielęgniarki
środowiska nauczania i wychowania. Do badań zastosowano
kwestionariusz ankiety.
Wyniki. W badanej grupie 33 (32,35%) pielęgniarki
postrzegają następujące trudności we współpracy z dyrekcją i
nauczycielami szkoły: brak uznania pielęgniarki za partnera w
planowaniu, realizacji i ocenie programów edukacji
zdrowotnej, brak zrozumienia zadań pielęgniarki w środowisku
nauczania i wy-
chowania.
Podsumowanie. Pielęgniarki oceniły atmosferę w środowisku
pracy jako przyjazną. Zidentyfikowano ważne trudności we
współpracy w realizacji edukacji zdrowotnej w odniesieniu do
których jakość współpracy powinna ulec poprawie. Staż pracy
w środowisku szkolnym ma wpływ na poziom zadowolenia ze
współpracy z nauczycielami.

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, pielęgniarka środowiska
nauczania i wychowania, nauczyciele.

Summary

Aim. The project aims basically at pointing out problems
arising from the cooperation of education environment nurses
with school principals end teachers within the area of
realization of health education goals directed at students.
Materials end methods. 102 education environment nurses have
undergone the research which took a from of a questionnaire.
Results. Out of all subjects 33 (32.35%) nurses indicated the
following problems concerning their cooperation with school
principals and teachers: not regarding a nurse as a partner while
planning, realizing and assessing health education programs,
inappropriate understanding of the tasks of education
environment nurses.
Resume. The nurses claimed that there was a friendly
atmosphere in their workplaces. Significant problems
concerning cooperation in health education realization have
been identified. It has been concluded that the quality of such
cooperation should be improved. The work experience in
school environment influences the satisfaction level concerning
cooperation with teachers.

Key words: health education, education environment nurse,
teachers.
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Sposoby radzenia sobie ze stresem u studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu 270

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM U STUDENTÓW
WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU

METHODS OF STRESS MANAGEMENT OF STUDENTS OF THE HEALTH FACULTY
OF KAROL MARCINKOWSKI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES IN POZNAŃ

JOANNA ROSOŁOWSKA

Zakład Psychologii Klinicznej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Katedra Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. UM dr hab. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie

Celem pracy jest przegląd sposobów radzenia sobie ze stresem
u studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunków stacjonarnych
i zaocznych. Skonstruowano autorski kwestionariusz pytań, który
został wykorzystany do przeprowadzenia badań wśród 117
studentów uczących się na kierunkach: Zdrowie Publiczne i
Pielęgniarstwo. Dobrowolna i anonimowa ankieta posłużyła do
zebrania informacji na temat m.in. źródeł stresu, reakcji na stres,
metod radzenia sobie z tym problemem. Na podstawie badań
stwierdzono, iż najpopularniejsze sposoby radzenia sobie z
problemami wśród respondentów to słuchanie muzyki i rozmowa
z drugą osobą, spacer, wyjście do kina, oglądanie telewizji czy
spotkania z przyjaciółmi. Studenci stacjonarni najczęściej zwracają
się z kłopotami do swoich przyjaciół. Natomiast studenci zaoczni
szukają głównie wsparcia u partnera życiowego (mąż, żona,
partner, partnerka); niewielka liczba respondentów w sytuacjach
stresowych zażywa środki farmaceutyczne.

Słowa kluczowe: stres, radzenie sobie ze stresem.

Summary

The aim of the study is presentation the methods of coping
with stress in full-time and extramural students of Health
Faculty. For the purpose of this research, a questionnaire was
designed and distributed among 117 students of Public Health
and Nursing who participated on a voluntary basis and were
guaranteed anonymity. The responses were used to gather
information on the sources of stress, stress reactions and coping
strategies. The following conclusions were drawn: most
frequent methods of stress management are listening to music
and talking to others. Other useful stress busters are going for a
walk or to the cinema, watching television and meeting friends;
full-time students tend to address their friends when in trouble.
Extramural students seek support from their life partners
(husband, wife, boyfriend, girlfriend); a limited number of
respondents admitted having taken pharmaceuticals in stressful
situations.

Key words: stress, coping with stress.
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OCENA ROZMIARU WYSTĘPOWANIA NARKOMANII, NIKOTYNIZMU, ALKOHOLIZMU
I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH WŚRÓD UCZNIÓW KLAS 4, 5 I 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

THE ASSESSMENT SCALE OF THE INCIDENCE OF DRUG ADDICTION, ALCOHOLISM, NICOTINISM
AND INTOXICATION AMONG THE STUDENTS OF 4TH, 5TH AND 6TH CLASS OF PRIMARY SCHOOL

STANISŁAW JUSZCZAK1, KATARZYNA JUSZCZAK2

1Zespół Szkół nr 2 w Kaliszu
Dyrektor: mgr Irena Lis

2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Pisarski

Streszczenie

Wstęp. Szkoła jest miejscem, gdzie młodzi ludzie spędzają
większość swojego czasu i gdzie po raz pierwszy spotykają się
z takimi patologiami, jak: narkotyki, alkoholizm, narkomania
i środki odurzające. W dzisiejszych czasach różnorodność nar-
kotyków jest  duża,  a ich zdobycie nie jest  problemem, co sta-
nowi zagrożenie dla młodych ludzi spragnionych mocnych
wrażeń. Środki odurzające pojawiają się w szkołach, na
dyskotekach i prywatkach młodzieżowych. Łatwy dostęp do
tych środków sprawia, że narkomania  przybiera charakter
problemu społecznego.
Cel. Celem przeprowadzonych badań jest ocena rozmiaru wy-
stępowania problemu narkomani, alkoholizmu, nikotynizmu i za-
żywania środków odurzających wśród uczniów klas 4, 5 i 6 szkoły
podstawowej.
Materiał i metody badawcze. W badaniu uczestniczyło 180 ucz-
niów klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej.
Uczniowie wypełniali anonimową ankietę, w której odpowiadali
na pytania dotyczące występowania i rozmiaru narkomani,
alkoholizmu, nikotynizmu i innych środków odurzających w
szkole.
Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że największym
zagrożeniem w środowisku szkolnym jest narkomania (36,1%)
i nikotynizm (20%). 35,6% respondentów twierdzi, że w szkole
można kupić narkotyki, ale miejscem, gdzie najłatwiej można
to zrobić są imprezy młodzieżowe – tak twierdzi 54%
badanych. 33,3% badanych uczniów nie zna konsekwencji
zażywania narkotyków i środków odurzających, taki sam
odsetek badanych twierdzi, że je zna jednak nie potrafi ich
wymienić.  26,7%  nie  wie,  do  kogo  należy  się zwrócić w
przypadku wystąpienia takich problemów, jak: narkomania,
nikotynizm, alkoholizm czy zażywanie środków odurzających,
a 40% nie wie jak zapobiegać ww. patologiom.
Wnioski. Uczniowie zdają sobie sprawę z tego, że takie
problemy, jak: narkomania, nikotynizm, alkoholizm i
zażywanie środków odurzających występują w środowisku
szkolnym i że są oni na nie narażeni. Jednak mało kto wie jak
należy zapobiegać takim patologiom w szkole i do kogo
zwrócić się w przypadku wystąpienia takich problemów.
Dlatego bardzo ważna jest edukacja uczniów w tak młodym
wieku. Warto podkreślić, że do działań profilaktycznych
należy włączyć rodziców i środowiska lokalne.

Słowa kluczowe: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, środki
odurzające.

Summary

Introduction. School is the place where the youth spend most of
their time and where children meet with patology such as drugs,
nicotinism, alcoholism and other intixications. Narcotics and drugs
appear at schools, discos and parties. Easy access to these things
places  drug addiction among the social problem.
Objective. The aim of this study was to measure the incidence
of drug addiction, alcoholism, nicotinism and other
intoxications  among  the  pupils  of  4,  5  and  6  class  of  primary
school.
Material and methods. The research was conducted on 180
pupils 4th, 5th and 6th class of primary school. Students filled
up the anonymous questionnaire and answered questions
concerning the incidence and the scale of drug addiction,
alcoholism, nicotinism and other intoxications  in the school.
Results.  The  research  has  shown  that  the  biggest  danger  in
school are drugs (36.1%) and nicotinism (20%). The place with
the easiest asses to drugs are parties (54%). 33.3% of pupils
don’t know consequences of taking drugs and intoxication. The
same amount of students knowthe risks but are not able to
name them. They also don’t know who can take them back in
case of problems such as drug addiction, alcoholism,
nicotinism and intoxication. Besides, 40% of them don’t know
how to prevent the pathology.
Conclusions. Students know that drug addiction, nicotinism,
alcoholism and intoxication are present at school and that they
are put on danger. However, no one knows how to prevent this
pathology at school and who can help them if they have this
problem. Needless to say to parents and local governments
should prevent this pathology.

Key words: drug addiction, alcoholism, nicotinism, intoxication.
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WYZNACZNIKI, ELEMENTY I ETAPY
PROCESU DECYZYJNEGO ZAKUPU LEKÓW PRZEZ KONSUMENTÓW

FACTORS, ELEMENTS AND STAGES OF THE CUSTOMER DECISION MAKING PROCESS
IN DRUGS PURCHASE

MARIA DANUTA GŁOWACKA1, ANNA ŚWIDZIŃSKA2

1Zakład Organizacji i Zarządzania
Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Pracownia Marketingu Społecznego

Zakład Organizacji i Zarządzania
Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. UM dr hab. Maria Danuta Głowacka

Streszczenie

Cel pracy. Artykuł ma charakter analityczno-poglądowy.
Zadaniem jego jest wykazanie złożoności procesu decyzyjnego na
rynku leków oraz wyróżnienie jego odmienności od zakupu
produktów codziennych.
Materiał. W pracy opisano wyznaczniki procesu decyzyjnego kon-
sumenta ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, jakie występuje
przy zakupie leku. Zamieszczono w niej również modele pełnego
i niepełnego procesu decyzyjnego.
Wnioski. Wiedza o procesie decyzyjnym konsumenta może być
przydatna personelowi medycznemu w zrozumieniu motywów
i zachowań pacjenta.

Słowa kluczowe: proces decyzyjny, leki OTC, leki etyczne,
ryzyko, potrzeby.

Summary

Aim. The article, which is of analytical-scientific character is the
presentation of the complexity of the decision making process on
the drugs market. The main goal of the article is to emphasize the
dissimilarity of the drugs and the difference between drugs and
other products.
Material. The discussion focused on the factors of the decision
making process especially in connection with the risk of the
purchase. There were some new models of decision making
process presented in this article.
Conclusions. This consideration may be helpful for medical
personnel for understanding consumer motives and behavior.

Key words: decision making process, OTC drugs, ethical
(prescription) drugs, risk, needs.
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5

ZESPÓŁ MÜNCHHAUSENA PER PROCURA

MUNCHAUSEN SYNDROME BY PROXY (MSBP)

JAROSŁAW GROTH

Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej
Instytut Psychologii UAM

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Helena Sęk

Streszczenie

Cel pracy. Praca niniejsza przedstawia zespół Münchhausena per
procura (MSBP), stanowiący nietypową formę maltretowania
dziecka. W przypadku tego zaburzenia rodzic, zazwyczaj matka,
zwraca się o pomoc medyczną dla swego dziecka, które przejawia
symptomy fałszywie przedstawiane przez matkę, bądź też przez
nią samą wywołane.
Materiał. W opracowaniu dokonuje się przeglądu badań
przeprowadzanych nad MSBP i omówienie w ogólnym zarysie
właściwych mu kryteriów, typowych symptomów, profili ofiary i
prześladowcy a także cech charakterystycznych, które mogą służyć
jako sygnały ostrzegawcze.

Słowa kluczowe: zespół Münchhausena per procura,
zaburzenie pozorowane, symulacja, charakterystyka ofiar i
sprawczyń, sygnały ostrzegawcze.

Summary

Aim. The current paper describes the Munchausen syndrome
by proxy (MSBP), an unusual form of child abuse. In MSBP,
a parent, usually the mother, brings a child for medical
attention with symptoms falsified or directly induced by the
mother herself.
Material. In this article author make a review of some studies
on MSBP and give on overview of criteria, typical symptoms,
profiles of victim and persecutor and other characteristics that
can serve as warning signs of MSBP.

Key words: Munchausen syndrome by proxy (MSBP), falsified
symptoms, simulation, profiles of victim and persecutor,
warning signs.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Parasomnie u dzieci 6

PARASOMNIE U DZIECI

PARASOMNIAS IN CHILDREN

MARCIN ŻAROWSKI, BARBARA STEINBORN

Katedra i Klinka Neurologii Wieku Rozwojowego
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: dr hab. med. B. Steinborn

Streszczenie

Zaburzenia snu są zjawiskiem często występującym u dzieci
i często stanowią poważny problem dla rodziców i opiekunów.
Spośród jednostek sklasyfikowanych w Międzynarodowej Kla-
syfikacji Zaburzeń Snu – ICSD u dzieci dominują parasomnie,
które można opisać jako niepożądane zjawiska występujące
podczas snu w sposób sporadyczny lub epizodyczny. Według
ICSD-2 Parasomnie dzielimy na: zaburzenia wybudzenia; para-
somnie zwykle związane ze snem REM; inne parasomnie.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie naj-
częściej występujących u dzieci i młodzieży parasomnii. Duża
część tych zaburzeń snu nie wymaga farmakoterapii, a tylko
uspokojenia rodziców, nauki zasad higieny snu oraz
ewentualnego zastosowania technik behawioralnych.

Słowa kluczowe: zaburzenia snu, parasomnie, lęki nocne,
somnambulizm, koszmary senne.

Summary

Sleep disorders, which are common in children, often present
a serious problem for their parents. From sleep disorders listed
in the International Classification of Sleep Disorders (ICSD) in
children most often are parasomnias – undesirable phenomena
occurring intermittently or episodically during sleep.
According to ICSD-2, parasomnias are classified as: disorders
of arousal (from non-rapid eye movement sleep); parasomnias
usually associated with REM sleep; and other parasomnias. In
this paper we describe a most often pediatric parasomnias.
Quite often sleep disorders in children do not require
pharmacotherapy and can be eliminated by reassuring the
parents and teaching them some basic rules of sleep hygiene or,
alternatively, by using behavioral techniques.

Key words: sleep disorders, parasomnias, sleep terror,
sleepwalking, nightmares.
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7

REFLEKSJE NA TEMAT KARMIENIA NATURALNEGO

REFLECTIONS ON NATURAL FEEDING OF BABIES

ALICJA GŁOWACKA-RĘBAŁA

Katedra Profilaktyki Zdrowotnej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wysocki

Streszczenie

Celem pracy jest ocena zalet i ograniczeń karmienia naturalnego
dzieci. Karmienie naturalne wiąże się z wieloma zmianami w
życiu kobiet, które muszą wprowadzić w swoje działania wiele
radykalnych zmian (w tym odmienić dotychczasowy tryb i styl
życia, dietę, rodzaj i częstotliwość kontaktów towarzyskich a tak-
że, przeformułować hierarchię dotychczasowych wartości i
wyznaczyć sobie nowe priorytety, związane z nową sytuacją
życiową) te uwarunkowania dość często wpływają na rezygnację z
na-
turalnego sposobu karmienia dziecka. Przy pierwszych
trudnościach kobiety zniechęcają się a karmienie zastępcze (z
butelki) wydaje im się wyborem lepszym, bo bardziej wygodnym.
Matki nie zawsze mają wiedzę na temat zalet karmienia
naturalnego, często nie są do tego działania przygotowane.
Trudności techniczne, warunki anatomiczne, zaburzenia laktacji i
podobne zjawiska występujące w pierwszych dniach po porodzie
tłumią wątpliwości matek, gdy widzą one jak szybko i łatwo
można zaspokoić głód dziecka pokarmem zastępczym. Zalety
karmienia naturalnego to konkretna wiedza, z którą kobiety
powinny być zapoznawane najpóźniej od początku ciąży po to, by
mogły się do karmienia naturalnego przygotować.

Słowa kluczowe: karmienie naturalne dziecka, zmiana stylu
życia i diety, edukacja.

Summary

The aim of the study is presentation some positive effects and
limitations of natural feedings of the child. Natural feeding is
connected with many life changes of women, who have to bring
many radical transformations into their own activities (like
changing their existing mode and life-style, diet, kind and
frequency of sociable contacts, changing the hierarchy of hitherto
existing value to mark new priorities connected with new practical
situation) – all those conditions are often able to be the reason of
resignation of natural feeding babies. At first difficulties, women
can be discouraged and the supplementary feeding of baby (from
bottle) seems to them to be the best choice, more comfortable
mothers do not always have knowledge on the advantages of
breast feeding, they are often not well prepared to it. Technical
difficulties, lactation disturbances and other similar appearing in
first days after childbirth extinguish mothers’ doubts when they see
how quickly, easily and fast can be the babies’ hunger satisfied by
supplementary food. The advantage of natural feeding is the
concrete knowledge, which women should be acquainted to from
the beginning of the pregnancy – to be able to prepare to breast
feeding their babies.

Key words: natural feeding of baby, life-style and diet change,
education.
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Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne z dziećmi z zespołem Downa 8

KOMPLEKSOWE POSTĘPOWANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE
Z DZIEĆMI Z ZESPOŁEM DOWNA

PHYSIOTHERAPEUTICAL COMPLEX CONDUCT OF CHILDREN WITH DOWN SYNDROME

EWA GAJEWSKA1, EWA MOJS2, WŁODZIMIERZ SAMBORSKI1

1Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2Zakład Organizacji i Zarządzania
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: prof. UM dr hab. Włodzimierz Samborski

Streszczenie

W opiece nad dziećmi z zespołem Downa kładzie się obecnie
znacznie większy nacisk na kompleksowe oddziaływania
terapeutyczne. Są to terapie związane z ciałem i ruchem dziecka,
ćwiczenia fizyczne, zabawy, terapia psychologiczna. Obok metod
znanych i uznanych tzw. tradycyjnych, istnieją opracowane
metody dodatkowe, które stanowią uzupełnienie tych pierwszych.
Różnią się między sobą założeniami i formą. Dodatkowe metody
usprawniania dla dzieci łączą w sobie oddziaływania zarówno na
aparat ruchu, jak i na sferę psychospołeczną dziecka,
wykorzystując takie środki, jak sztuka, muzyka, relaksacja,
zabawa, stymulacja wielozmysłowa przez obcowanie z naturą oraz
komunikacja i metodyka postępowania wychowawczego.

Słowa kluczowe: zespół Downa, rozwój, terapia.

Summary

Complex therapeutic approach is regarded as crucial in the
treatment of children with Down Syndrome nowadays. These
various therapies are directed to movement/body exercises,
physical activity, games and play, psychological therapy.
Besides well known and recognized (traditional) methods some
additional methods were developed, as supplementary therapy.
They differ in principles and forms. Extra methods combine
techniques directed to both movement apparatus and
psychosocial sphere of the child, using art, music, relaxation,
play, multisense stimulation, attitude to nature, as well as
communication and methodic of education.

Key words: Down Syndrome, development, therapy.
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9

KOMUNIKOWANIE SIĘ DZIECI Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ,
WYBRANE ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC ASPECTS OF COMMUNICATION OF CHILDREN WITH ADHD

EWA MOJS1, EWA GAJEWSKA2, MARIA DANUTA GŁOWACKA1

1Zakład Organizacji i Zarządzania,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: prof. UM dr hab. Maria Danuta Głowacka
2Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. UM dr hab. Włodzimierz Samborski

Streszczenie

Komunikowanie to specyficzny proces społeczny,
przebiegający zawsze w środowisku społecznym, gdzie
komunikat, nadawca, odbiorca i kanał stanowią zasadnicze
elementy tego procesu. Celem pracy było przedstawienie
modelu komunikacji i możliwych zakłóceń jej przebiegu w
odniesieniu do dzieci
z ADHD. U dzieci z zaburzeniami typu ADHD, gdzie jednym
z objawów osiowych jest zakłócenie uwagi, trudności w
koncentracji na materiale słuchowym lub wzrokowym zarówno
odbiór komunikatów, jak i podtrzymywanie komunikacji jest
utrudnione. Rzutować to może w konsekwencji także na
obniżenie rozumienia sytuacji społecznych, zachowania
nieadekwatne. Dzieci i młodzież z nadpobudliwością, która nie
jest rozpoznana i właściwie leczona mogą być spostrzegane
jako mniej zdolne, niegrzeczne, leniwe. Ich osiągnięcia szkolne
są niższe niż dzieci o podobnym ilorazie inteligencji a kariera
zawodowa trudniejsza. W związku z tym rozwój umiejętności
komunikacyjnych dziecka, właściwe oddziaływania
wychowawcze, przestrzeganie zasad skutecznej komunikacji
może być czynnikiem obniżającym ryzyko wystąpienia
powikłań ADHD. Tego typu podejście terapeutyczne wzmaga
zatem przeszkolenia całego zespołu specjalistów i pielęgniarek
w zakresie komunikacji z dzieckiem z ADHD.

Słowa kluczowe: komunikacja, ADHD, dzieci, terapia.

Summary

Communication defines as speciphic social process which takes
place in social environment all the time. Main parts of this process
are: the essence of the infrmation, sender, receiver, channel. The
aim of the work was the presentation of the model of
communication and possible disturbances of this process
connected to ADHD. Main problems of children with ADHD are
atttentional deficits, difficulties with concentration on verbal and
visual data, it makes some problems in perception of  messagges
and sustaining of communictation. The consequences of
communication disturbances are: lower understanding of social
situations and context of activity as well as non adaptable behavior.
Children and adolescents  with attentional deficits which are not
recognised and treated appropriately may be perceived by social
environment as low talented, with lower intelligence quotient, lazy,
“bad” etc. Their school achivements are lower in comparison to
children with similar IQ and professional career is more difficult.
That is why the developmnet of communicative skills of children,
appropriate demands, consequent rules of communication are
important for lower risk appearing negative consequences of
ADHD. An approach like this implyies of education of specialists
and nurses in special demands of communication with a child with
ADHD diagnosed.

Key words: communication, ADHD, children, therapy.
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10

PREWENCJA PIERWOTNA JAKO SPOSÓB WALKI Z RAKIEM SZYJKI MACICY

THE PRIMARY PREVENTION AS THE WAY OF FIGHT WITH CERVICAL CANCER

MARIA DANUTA GŁOWACKA, ALEKSANDRA WANTOCH

Zakład Organizacji i Zarządzania
Wydział Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. UM dr hab. M.D. Głowacka

Streszczenie

Obecnie rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej
występujących nowotworów, tym samym stanowi jeden z
największych zdrowotnych, psychologicznych i społecznych
problemów, jakie stoją przed Polkami. Każdego roku w Polsce z
tego powodu umiera 2000 kobiet, ponieważ nowotwór został
wykryty  za  późno.  Faktem  jest,  że  rozwój  tej  choroby  jest
procesem powolnym
i zazwyczaj długotrwałym, ściśle związanym z wieloletnim i nie
leczonym zakażeniem szyjki macicy przez wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV), a kobiety zaniedbując działania profilaktyczne
sprzyjają późnemu wykrywaniu tej choroby. Ryzyko zakażenia
wirusem HPV jest bardzo duże. Każda aktywna seksualnie kobieta
jest narażona na zainfekowanie, które może prowadzić do rozwoju
raka szyjki macicy. Nadzieją na zmianę tego stanu rzeczy są
działania podejmowane w ramach prewencji pierwotnej –
szczepienia przeciw wirusowi HPV.

Słowa kluczowe: prewencja pierwotna, szczepienie, wirus bro-
dawczaka ludzkiego (HPV), rak szyjki macicy.

Summary

Nowadays cervical cancer is one of the most often appearing
tumours, at the same time it became one of the largest medical,
psychological and social problems of many women in Poland.
The cervical cancer became the cause of death of about 2000
women in Poland every year – usually the tumour is explored
too late. There is the fact, that development of this disease is
slow and usually long-lasting, connected with not treated
contagion of cervical cancer by human papillomavirus (HPV)
for many years and woman who are neglecting the preventive
activities favour, usually find out this illness late. The risk of
contagion the virus HPV is very large. Every sexually active
woman is exposed to become infected, which can cause the
cervical cancer. The vaccinations against virus HPV (the
primary prevention) are the hope on changing this state.

Key words: primary prevention, vaccination, human
papillomavirus (virus HPV), cervical cancer.
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ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI

THE ANALYSIS OF THE THRESHOLD OF PROFITABILITY AS A TOOL OF FINANCE MANAGEMENT

ANDRZEJ KLAMEREK

Zakład Organizacji i Zarządzania
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: prof. UM dr hab. Maria Danuta Głowacka

Streszczenie

Próg rentowności jest to punkt równowagi, przy którym
jednostka nie ponosi strat, ale też nie osiąga zysku. Punkt ten
często nazywany jest punktem krytycznym lub progiem
opłacalności i oznacza zrównanie wielkości sprzedaży z sumą
kosztów stałych i zmiennych. Analiza progu rentowności
należy do podstawowych narzędzi zarządzania finansami.
Wspomaga procesy decyzyjne w zakresie wprowadzania na
rynek nowych produktów, wyrobów, usług, gdyż pozwala
ustalić najlepszą kombinację między trzema zmiennymi, tj.
wielkością sprzedaży, ceną i kosztami. Analiza progu
rentowności wiąże się z ustaleniem:
– poziomu zysku z pełnym wykorzystaniem zdolności usługowej,
– wskaźnika bezpieczeństwa.
Warunkiem przeprowadzenia analizy progu rentowności jest
przyjęcie bardzo rygorystycznych założeń, które czynią z niej
narzędzie o ograniczonych walorach użytkowych. Do
najważniejszych z nich należą:
– wielkość świadczonych usług jest równa sprzedaży,
– cena sprzedaży usługi jest stała i niezależna od skali
świadczonych usług,
– usługa jest jednorodna – analizą objęta jest sprzedaż jednego
asortymentu usługi,
– jednostkowe koszty zmienne usługi są stałe, co oznacza, że
całkowite koszty zmienne zmieniają się proporcjonalnie do
wielkości sprzedaży,
– koszty stałe są jednakowe bez względu na wielkość sprzedaży.

Słowa kluczowe: rentowność, próg rentowności, płynność
finansowa.

Summary

The threshold of profitability is a point of balance, at which a
given economic entity has neither any losses nor any profits.
This point is often called the critical point or the threshold of
profitability and refers to the situation when the amount of
sales equals the total sum of fixed variable costs. The analysis
of the threshold of profitability is one of the basic tools of
finance management. Moreover, it assists decision – making
processes in the area of introducing new products and services
on  the  market  because  it  makes  it  possible  to  settle  the  best
combination of three variables i.e. the amount of sales, the
price and costs. The analysis of the threshold of profitability is
connected with establishing of the following:
– the level of profit at full use of production capacity
– the safety ratio.
In order to carry out the threshold of profitability analysis it is
necessary to accept very strict conditions which make it a tool of
limited usefulness. The most important conditions refers to the
equality between the size of the provided services and the sales.
Other conditions include:
– the price of the sale of service is fixed and does not depend
on the range of the provided services.
– The service is homogenous in character – only one
assortment of service is analyzed.
– Unit variable costs of service are fixed i.e. total variable costs
are proportional to the size of sales
– Fixed costs remain the same regardless of the size of sales.

Key words: profitability, the threshold of profitability, financial
liquidity.
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12

WSPÓŁCZESNE ZASADY LECZENIA ODLEŻYN

CONTEMPORARY WAYS OF PRESSURE SORES TREATMENT

KINGA RAUER, JĘDRZEJ RAUER

Zakład Organizacji i Zarządzania
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: prof. UM dr hab. Maria Danuta Głowacka

Streszczenie

W leczeniu odleżyny bardzo ważny jest odpowiedni wybór terapii,
zależny od stadium zaawansowania odleżyny, dodatkowych
czynników ryzyka, obecności infekcji oraz etapu gojenia się rany.
W artykule przedstawiono zasady pielęgnacji i leczenia odleżyn w
zależności od stadium zaawansowania choroby. Szerzej omówiono
rodzaje nowoczesnych opatrunków mających zastosowanie w te-
rapii owrzodzeń oraz podjęto próbę usystematyzowania zadań
pielęgniarki opiekującej się chorym. Rola personelu
pielęgniarskiego miałaby polegać na wczesnej identyfikacji
zagrożonego pacjenta oraz edukacji rodziny na temat zapobiegania
powstawania odleżyny, ze szczególnym uwzględnieniem
konieczności zastosowania materaca o zmiennej sile ucisku.
Ważna jest także kontrola gojenia się rany i odpowiednio szybkie
rozpoznanie przyczyn braku postępu leczenia.

Słowa kluczowe: odleżyny, leczenie odleżyn.

Summary

In treating pressure sores it is very important to choose adequate
therapy, depending on the stage of development of pressure sore,
additional risk factors, presence of infection and stage of pressure
sore healing. This article presents the ways of nursing and treating
pressure sores depending on the stage. It also extensively presents
kinds of the recently developed dressings which are used in
treating ulcerations. It also attempts at systemic presentation of the
tasks of the nurse taking care of the patient. The role of the nursing
staff would be early identification of the patients who are at risk
and informing the family about the ways of preventing pressure
sores, in particular, the need to use mattresses with changeable
force of pressure. It is also important to control the process of
pressure sore healing and early identify the causes of the lack of
developments in treatment.

Key words: pressure sores, pressure sores treatment.
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KWESTIONARIUSZE DLA OPIEKUNÓW
JAKO METODA OCENY STANU PSYCHICZNEGO

RODZINNYCH OPIEKUNÓW OSÓB Z CHOROBĄ OTĘPIENNĄ

CAREGIVER QUESTIONNAIRES AS A METOD OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
OF FAMILY CAREGIVERS OF DEMENTIA PATIENTS

KATARZYNA WARCHOŁ

Zakład Psychologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwestionariuszy
dla opiekunów jako użytecznej metody diagnostycznej w pracy
z rodzinnymi opiekunami osób chorych na demencję typu
alzheimerowskiego. AD jest najczęściej występującym
nieuleczalnym zespołem otępiennym występującym przeważnie w
okresie późnej dorosłości. Większość chorych znajduje się pod
opieką najbliższych członków rodziny: własnych
współmałżonków, dorosłych dzieci lub ich małżonków.
Dotychczasowe badania wskazują, że opiekunowie narażeni są na
silny stres, depresję i choroby somatyczne takie jak choroba
wieńcowa. Personel medyczny i pie-
lęgniarski powinien wykorzystywać kwestionariusze dla
opiekunów do diagnozy, np. stopnia obciążenia opiekuna lub
poczucia straty i następnie zachęcić opiekunów do korzystania z
odpowiednich form wsparcia w celu zapobiegania problemom
zdrowotnym wynikającym z opieki.

Słowa kluczowe: choroba Alzheimera, opiekun rodzinny,
kwestionariusze dla opiekunów.

Summary

The goal of the article is to describe caregiver questionnaires as
useful tool to diagnose mental health status of family
caregivers  of  dementia  patients.  AD  is  the  most  common
irreversible dementia of late adulthood. Most AD patients are
cared for by their closest relations: spouses, adult children or
children – in – law. Research findings confirm family
caregivers often suffer from high levels of stress, depression
and bodily illnesses such as coronary heart disease. Medical
and nursing staff should use caregiver questionnaires to
diagnose the level of caregiver burden or caregiver grief and
then encourage caregivers to utilize appropriate forms of
support to prevent further health problems resulting from care.

Key words: Alzheimer’s disease, family caregiver, caregiver
questionnaires.
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EKONOMICZNA ANALIZA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW
ORAZ WARTOŚCI RYNKOWEJ JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

THE ECONOMIC ANALYSIS OF REVENUE, COSTS AND THE MARKET VALUE OF ECONOMIC ENTITIES

ANDRZEJ KLAMEREK

Zakład Organizacji i Zarządzania
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik: prof. UM dr hab. Maria Danuta Głowacka

Streszczenie

Znajomość zasad i metod analizy finansowej jest
nieodzownym elementem zarządzania jednostką ochrony
zdrowia. Analiza jako metoda postępowania naukowego
polega na podziale badanego zjawiska na części i
rozpatrywanie każdego z nich osobno. Uzyskany wynik
działalności gospodarczej to konsekwencja uzyskanych
przychodów ze sprzedaży oraz kosztów ich uzyskania. Dlatego
też, pierwszorzędnego znaczenia nabiera analiza i ocena tych
zjawisk. Będzie to ogólna analiza przychodów, pozostałych
przychodów operacyjnych i finansowych, ogólna analiza
kosztów działalności i ich zmian, kosztów we-
dług podstawowych przekrojów, wyniku finansowego, progu
rentowności oraz wartości rynkowej jednostki.

Słowa kluczowe: analiza, zarządzanie przychodami ze
sprzedaży, koszty działalności, wynik finansowy, zyski, straty.

Summary

Knowledge of principles and methods of financial analysis is a
necessary element of health care unit management. Analysis as
a method of scientific procedure is based on division of the
studied phenomenon into parts and further investigation of
each of them separately. The effects shown in economic
activity remain a result of sales revenue and revenue costs.
Consequently, the analysis and evaluation of the phenomena in
question, which include: the analysis of revenue and other
operational and financial costs, general analysis of activity
costs and their fluctuations, the analysis of costs in the basic
sections, the outcomes of financing as well as profitability
threshold and market value of the economic entity are of
primary importance.

Key words: analysis, sales revenue management, activity costs,
financial results, profits, losses.
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Recenzja książki pt.: „Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność”
pod redakcją Pawła Sochy. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

A review of the book: Spiritual development. Life stages, personality, faith, religion.
Paweł Socha eds. Publisher: Jagiellonian University, Cracow

Ewa Mojs
Zakład Psychologii Klinicznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Relacja z konferencji studenckich:
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie

i „I Wiosny z Fizjoterapią, Rehabilitacja w Geriatrii” w Warszawie

A report from student conferences:
International Scientific Conference of Medical School Students in Cracow

and The 1-st Spring with Physiotherapy “Rehabilitation in Geriatrics”

Roksana Malak

STN Fizjoterapia przy Klinice Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji,
Kierownik: prof. UM dr hab. Włodzimierz Samborski

Opiekun: dr Ewa Gajewska

Relacja z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
„Zarządzanie Zdrowiem Społecznym i edukacją menedżera ochrony zdrowia”

Swarzędz, 7 grudzień 2007

A Report from Scientific and Educational Conference
“Management of Social Health and Manager’s Education in Health Care”,

Swarzędz, 7th of Dec 2007

Mgr Bartłomiej Juras
Zakład Organizacji i Zarządzania

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacja o warsztatach menedżerskich dla pracowników ochrony zdrowia

Workshop of manager’s competencies at Poznań University of Medical Sciences
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REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC

„Pielęgniarstwo Polskie” zamieszcza prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, sprawozdania ze zjazdów
i konferencji, recenzje z książek oraz opracowania z zakresu historii pielęgniarstwa w języku polskim oraz
angielskim.

Prace należy przesyłać na adres redakcji w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz na nośniku
elektronicznym – CD lub dyskietka 3,5” zapisanym w edytorze tekstu program Word. Tekst nie powinien być
adiustowany. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie Autorów, iż praca nie była drukowana wcześniej
w innym czasopiśmie oraz zgodę kierownika jednostki na publikację.

Do pracy należy na osobnej kartce dołączyć adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowy do
Autora pracy.

Pierwsza strona pracy powinna zawierać:
· tytuł pracy w języku polskim i angielskim
· Autora (Autorów)
· afiliację Autora
· nazwisko kierownika jednostki
· streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenia powinny mieć charakter strukturalny – zawierać

w sobie cel, materiał i metody badań, wyniki oraz podsumowanie, nie powinny przekraczać objętością 200
słów

· słowa kluczowe – nie więcej niż pięć.
Prace podlegają dwóm recenzjom, przy czym recenzenci nie znają nazwisk autorów, ani też nazwy ośrodka,

z którego praca pochodzi. Recenzenci decydują o dopuszczeniu pracy do druku oraz wskazują na konieczność
dokonania poprawek jako warunek dopuszczenia do druku. Autorzy mają obowiązek ustosunkować się na piś-
mie do poprawek oraz nanieść je w tekście w określonym przez redakcję terminie. Niedotrzymanie terminu
wiąże się z niedopuszczeniem pracy do druku.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów
oraz poprawek wersji w języku angielskim – bez uzgodnienia z Autorem.

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie z obowiązującą pisownią
i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w tekście.

Ryciny należy podpisywać w języku polskim i angielskim z użyciem numeracji arabskiej.
Tytuły w języku polskim i angielskim nad tabelami.
Tabele powinny być oznaczone numerami rzymskimi bądź arabskimi. Szerokość tabeli nie powinna

przekraczać 8 cm lub 16 cm.
Piśmiennictwo powinno być napisane na oddzielnej stronie – wg kolejności cytowania na stronach. Należy

podać: kolejny numer pozycji; nazwiska autorów i pierwsze litery imion (w przypadku, gdy jest więcej niż
trzech autorów, należy podać trzech pierwszych i dodać: „i wsp.”, tytuł pracy. Następnie:

a. tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów (wg Index Medicus), rok, tom, numer strony
pierwszej i ostatniej, np.: Kowalski J., Nowak J., Nozologiczne aspekty bólów głowy, J. of Med., 2007, 1,
12–27.

b. tytuł książki, nazwę i siedzibę wydawnictwa, rok wydania, numer strony pierwszej i ostatniej, np.: Pawlak
P., Życie i umieranie, w: Gerontologia, Malinowski A. (red.), PWN, Warszawa 2007, 12–32.

c. tytuł rozdziału cytowanej książki, nazwisko/nazwiska i pierwsze litery imion Autora/Autorów tegoż
rozdziału, tytuł książki, nazwisko i imię autora (redaktora) książki, nazwę i siedzibę wydawnictwa, rok
wydania, numer pierwszej i ostatniej strony cytowanego rozdziału.

Wymagania co do objętości prac
Prace oryginalne: objętość prac nie może przekraczać 12–15 stron, wliczając w to stronę tytułową,

streszczenie, tekst właściwy oraz piśmiennictwo.
Prace kazuistyczne: objętość prac kazuistycznych nie powinna przekraczać 3–4 stron, wliczając w to stronę

tytułową, słowa kluczowe, streszczenie oraz piśmiennictwo.
Prace poglądowe: objętość prac poglądowych nie powinna przekraczać 15–20 stron. Sprawozdania ze

zjazdów i recenzje – 2 strony.

Adres Redakcji: Pielęgniarstwo Polskie,  Wydział Nauk  o  Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
e-mail: pielegniarstwo.polskie@ump.edu.pl
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PIELĘGNIARSTWO POLSKIE EDITOR’S REQUIREMENTS
GUIDANCE FOR POTENTIAL CONTRIBUTORS

Papers should be submitted to the Editor’s Office in two hard copies and one soft copy on CD or 3.5” floppy disk in
the Word format. The text must not be edited. Each submission should be accompanied by a written Author’s
statement that the work has not been published in any other journal and a publishing agreement by the head of the
research unit.

The Author’s address for correspondence and phone number should be provided on a separate sheet.
The first page of a paper should include:
· paper title in Polish and in English
· author’s (Authors’) name(s)
· author’s affiliations
· structured abstract of up to 200 words in Polish and in English (including study objectives, material,

methods, results and summary)
· up to five key words.
Submitted papers are reviewed by two reviewers, who do not know Authors’ names or the name of Authors’

institution. The reviewers decide whether or not a manuscript should be published and suggest corrections that
must be made prior to publication. Authors are then required to express their opinion on the recommended
corrections in writing and to meet the revision deadline set by the Editor’s Office. As a result of a failure to meet
the deadline, a paper is not considered for publication.

The Editor reserves the right to make any adjustments of style, terminology and abbreviations as well as
corrections of the English version, without asking for the Author’s consent.

Articles must be edited in line with the adopted style, spelling and terminology requirements. Abbreviations
must be defined in full in the text.

Figures should be provided with Polish and English captions and numbered using Arabic numerals.
Table titles in both Polish and English should be placed above tables.
All tables should be numbered using either Roman or Arabic numerals. Table width should not exceed 8 cm

or 16 cm.
References should appear in the order in which they one first cited in the text and listed in numerical order at

the end of the article.
The sequence for a journal article should be: author(s), title of paper, journal name abbrevicated as in Index

Medicus (written in full if no abbreviation quoted), year of publication, volume number, first and last numbers of
pages. If there are 4 or more authors, include first three and then at al, for example:

Nowak P., The analysis fo epileptic seicures in children aged 7–12 years, Seizure, 2007, 5, 12–32.
Sequence for the book is: chapter author(s), chapter title, editor, book title, edition and place of publication,

first and last pages, for example:
Malinowski A., Life and death, in: Investigation, Kowalski B. (eds.), Oxford Univ. Press, London 1994, 12–32.
Length requirements
Original research: paper length must not exceed 12–15 pages, including title page, abstract, body and

references. Case studies: paper length should not exceed 3–4 pages, including title page, key words, abstract and
references. Opinion articles: paper length should not exceed 15–20 pages.

Conference reports and reviews: 2 pages.

Editor’s Address:
Polish Nursing
The Faculty of Health Sciences
Poznan University of Medical Sciences
11 Smoluchowskiego Str., Poznań, Poland
e-mail: pielegniarstwo.polskie@ump.edu.pl
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