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Moja aktywność naukowa obecnie koncentruje się wokół badań z zakresu profilaktyki i leczenia ran,  
pielęgniarstw: neurologicznego, neurochirurgicznego, zachowawczego, geriatrycznego,  a w szczególności 
szeroko rozumianej jakości życia i czynników ją warunkujących osób chorujących na chorobę Alzheimera, 
chorobę Parkinsona i stwardnienie rozsiane.  W chwili obecnej prowadzone przeze mnie badania naukowe 
koncentrują się również na tematyce racjonowania opieki pielęgniarskiej, przestrzegania zaleceń 
terapeutycznych oraz podstawowych problemów z zakresu zdrowia publicznego.

Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. 

Specjalizacje: 
§ Pielęgniarstwo neurologiczne
§ Pielęgniarstwo zachowawcze
§ Zdrowie publiczne

ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław 

joanna.rosinczuk@umed.wroc.pl

Działalność organizacyjna: 
o Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN,
o Członek Zespołu ds. oceny wniosków o stypendia Ministra Zdrowia dla studentów
o Członek Senatu UM
o Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zdrowiu
o Członek Zespołu ds. nagród w dyscyplinie nauki o zdrowiu UMW 
o Promotor wielu prac doktorskich , magisterskich oraz podyplomowych na studiach Podyplomowych z Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencja Logopedyczną 
o Koordynator przedmiotów: Neurologia i Pielęgniarstwo Neurologiczne oraz Wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej w neurologii dziecięcej.
o Członek Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych, Członek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN , Członek Sekcji Pielęgniarstwa Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, 
o Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Członek Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Udział w redakcjach czasopism: 
o The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing – redaktor naczelny
o „Współczesne pielęgniarstwo i ochrona zdrowia”  - zastępca redaktora naczelnego

Publikacje: 
o ALEKSANDRA KOŁTUNIUK, JOANNA ROSIŃCZUK The levels of depression, anxiety, acceptance of illness, and medica6on adherence in pa6ents with mul6ple sclerosis -

descrip6ve and correla6onal study. Int.J.Med.Sci. 2021 Vol.18 no.1 s.216-225, DOI: 10.7150/ijms.51172
o ANNA KOŁCZ, [AUT.] MARTYNA BARAN, KAROLINA WALEWICZ, MAŁGORZATA PAPROCKA-BOROWICZ, JOANNA ROSIŃCZUK. Analysis of selected body composi6on parameters

and ergonomic safety among professionally ac6ve nurses in Poland: a preliminary prospec6ve monocentric and observa6onal study. BioMed Res.Int. 2020 Vol.2020 
art.9212587 

o ALEKSANDRA KOŁTUNIUK, MONIKA PRZESTRZELSKA, ALEKSANDRA KARNAS, JOANNA ROSIŃCZUK The associa6on between sexual disorders and the quality of life of woman
pa6ents with mul6ple sclerosis: findings of a prospec6ve, observa6onal, and cross-sec6onal survey. Sex.Med. 2020 Vol.8 no.2 s.297-306, DOI: 10.1016/j.esxm.2020.02.009

o REMIGIUSZ SZCZEPANOWSKI, EWELINA CICHOŃ, ALEKSANDRA HELENA PASIECZNA, ŁUKASZ GAWĘDA, JOANNA ROSIŃCZUK. Monetary incen6ves increase metacogni6ve
confidence in source memory performance in pa6ents with schizophrenia. Front.Psychiatr. 2020 Vol.11 art.725

o IZABELLA UCHMANOWICZ, ALEKSANDRA KOŁTUNIUK, AGNIESZKA MŁYNARSKA, KATARZYNA ŁAGODA, IZABELA WITCZAK, JOANNA ROSIŃCZUK, TERRY JONES Polish adapta6on
and valida6on of the Perceived Implicit Ra6oning of Nursing Care (PIRNCA) ques6onnaire: a cross-sec6onal valida6on study. BMJ Open 2020 Vol.10 no.4 art.e031994 [9 s.], 
DOI: 10.1136/bmjopen-2019-031994

o IZABELLA UCHMANOWICZ, KAROLINA MARKIEWICZ, BARTOSZ UCHMANOWICZ, ALEKSANDRA KOŁTUNIUK, JOANNA ROSIŃCZUK The rela6onship between sleep disturbances
and quality of life in elderly pa6ents with hypertension. Clin.Interv.Aging 2019 Vol.14 s.155-165, DOI: 10.2147/CIA.S188499

o ALEKSANDRA KOŁTUNIUK, ANNA ROZENSZTRAUCH, PAULINA BUDZIŃSKA, JOANNA ROSIŃCZUK The quality of life of Polish children with cerebral palsy and the impact of the 
disease on the family func6oning. J.Pediatr.Nurs. 2019 Vol.47 s.e75-e82, DOI: 10.1016/j.pedn.2019.05.011

o IZABELLA UCHMANOWICZ, ALEKSANDRA KOŁTUNIUK, ANETA STĘPIEŃ, BARTOSZ UCHMANOWICZ, JOANNA ROSIŃCZUK The influence of sleep disorders on the quality of life in 
pa6ents with chronic low back pain. Scand.J.Caring Sci. 2019 Vol.33 no.1 s.119-127, DOI: 10.1111/scs.12610

o JOANNA ROSIŃCZUK, ALEKSANDRA PYTEL, ALEKSANDRA KOŁTUNIUK Sociodemographic factors affec6ng the disease acceptance and the quality of life in pa6ents with 
Parkinson's disease: a preliminary study. Rehabil.Nurs. 2019 Vol.44 no.1 s.35-46, DOI: 10.1097/rnj.0000000000000149

o ALEKSANDRA KOŁTUNIUK, JOANNA ROSIŃCZUK The influence of gender on selected risk factors for chronic non-communicable diseases in pa6ents hospitalized in surgical
wards: a cross-sec6onal study. Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.4 s.515-523, DOI: 10.17219/acem/68741

o ALEKSANDRA KOŁTUNIUK, JOANNA ROSIŃCZUK Adherence to disease-modifying therapies in pa6ents with mul6ple sclerosis. Pa@ent Prefer.Adherence 2018 Vol.12 s.1557-
1566, DOI: 10.2147/PPA.S175095

o JOANNA ROSIŃCZUK, ALEKSANDRA KOŁTUNIUK The influence of depression, level of func6oning in everyday life, and illness acceptance on quality of life in pa6ents with 
Parkinson's disease: a preliminary study. Neuropsychiatr.Dis.Treat. 2017 Vol.13 s.881-887, DOI: 10.2147/NDT.S132757

o ALEKSANDRA PYTEL, IWONA DEMCZYSZAK, EDYTA SUTKOWSKA, JOANNA ROSIŃCZUK, IZABELA KUBERKA, ALEKSANDRA KOŁTUNIUK Knowledge and selected variables as 
determinants of the quality of life and general health of pa6ents with rheumatoid arthri6s. Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.9 s.1411-1418, DOI: 10.17219/acem/68900

Projekty badawcze 
J. Rosińczuk: Choroby przewlekłe jako interdyscyplinarne wyzwanie współczesnej medycyny i opieki zdrowotnej – od badań podstawowych po badania kliniczne i 
obserwacyjne: 2021 - obecnie (SUB.E020.21.002)
J. Rosińczuk: Obserwacja wybranych parametrów gojenia odmiennych eLologicznie ran przewlekłych skóry pod wpływem oddziaływania falą uderzeniową: 2020 
(STM.E020.20.100)
J. Rosińczuk: Świadomość i przekonania seksualne młodych dorosłych w aspekcie ich jakości życia: 2018 – 2020 (STM.E020.18.035)


