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Adiunkt 

Moja aktywność naukowa koncentruje się wokół badań z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego i 
neurochirurgii, a w  szczególności jakości życia i czynników ją warunkujących u osób chorujących na 
chorobę Parkinsona. 
W chwili obecnej prowadzone przeze mnie badania naukowe koncentrują się również na tematyce 
racjonowania opieki pielęgniarskiej, pielęgniarstwa chirurgicznego oraz pielęgniarstwa geriatrycznego 
wśród pacjentów ze współistniejącym zespołem kruchości w chorobach układu nerwowego. W pracy 
zawodowej koncentruję się przede wszystkim na holistycznym podejściu do problemów zdrowotnych 
pacjentów kwalifikowanych do procedur chirurgicznych.
Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. 
Specjalizacje: 
§ pielęgniarstwo operacyjne
§ Prawo medyczne i Bioetyka
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Działalność organizacyjna: 
o Członek Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych
o Członek Zespołu Programowego ds. kierunku Pielęgniarstwo UMW
o Opiekun roku na kierunku pielęgniarstwo 1 rok studia 2 stopnia (stacjonarne)
o Członek komisji egzaminacyjnej – egzamin dyplomowy na kierunku Pielęgniarstwo studia 2 stopnia
o Członek Podzespołu ds. nadzoru nad sylabusami w Zespole Programowym ds. kierunku pielęgniarstwo UMW
o Promotor prac dyplomowych na kierunku Pielęgniarstwo i Dietetyka
o Koordynator przedmiotów: Pielęgniarstwo wielokulturowe, Badania w pielęgniarstwie i Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej na kierunku Pielęgniarstwo
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