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1. ŻYCIORYS, PRZEBIEG KSZTAŁCENIA 

1.1. DANE OSOBOWE 

  

Imię i nazwisko:  Katarzyna Wróblewska-Seniuk 

 Stopień naukowy:  Doktor nauk medycznych 

 

1.2. ŻYCIORYS 

 Urodziłam się 23 grudnia 1976 roku w Poznaniu, gdzie ukończyłam Szkołę Podstawową 

nr 22 im. Adama Tytusa Działyńskiego oraz Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Adama 

Mickiewicza. Maturę z wyróżnieniem zdałam w roku 1995. 

W 2001 roku uzyskałam dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim I, Akademii Medycznej 

(aktualnie: Uniwersytet Medyczny) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studia 

ukończyłam z wyróżnieniem, uzyskując Medal Uczelni za wybitne osiągnięcia naukowe i 

społeczne. W 1997 roku zostałam stypendystką międzynarodowego programu Tempus, dzięki 

czemu III rok studiów ukończyłam na Universita degli Studi di Perugia we Włoszech. W ramach 

programów wymiany międzynarodowej dla studentów trzykrotnie odbyłam również 

wakacyjne staże naukowe: w roku 1997 – Medical Summer School „Neurosciences: Old 

Diseases, New Strategies” w Department of Neurology w Utrecht University Hospital w 

Holandii; w roku 2000 w Cardiology Institute Asaf Harofeh Heart Institute w Zerifin w Izraelu; 

i w roku 2001 na oddziale Patologia Neonatale w Istituti Clinici di Perfezionamento w 

Mediolanie, we Włoszech. W czasie studiów brałam aktywny udział w pracach dwóch 

Studenckich Kół Naukowych: Kardiologicznego i Neonatologicznego. Przez dwa lata pełniłam 

obowiązki przewodniczącej Neonatologicznego Koła Naukowego (opiekun koła prof. dr hab. 

Jerzy Szczapa). Już w czasie studiów byłam autorem i współautorem kilku prac naukowych oraz 

referatów zjazdowych prezentowanych podczas polskich i zagranicznych konferencji 

naukowych. Za pracę „Wady rozwojowe noworodków matek chorych na cukrzycę” 

otrzymałam I nagrodę w sesji ginekologiczno-położniczej na Międzynarodowym Kongresie 

Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, który odbył się w roku 2001 w Poznaniu.  

Na IV roku studiów zostałam zatrudniona w Katedrze Biochemii Akademii Medycznej 

w Poznaniu jako technik, dzięki czemu brałam udział w pracach badawczych w laboratorium 

Katedry. Od II roku studiów otrzymywałam stypendium naukowe Akademii Medycznej w 
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Poznaniu, a na VI roku studiów uzyskałam stypendium Ministra Zdrowia za bardzo dobre 

wyniki w nauce i pracę naukową. 

Po ukończeniu studiów odbyłam staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym im. 

Heliodora Święcickiego w Poznaniu. 

W październiku 2002 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w Klinice Zakażeń 

Noworodków, Katedry Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierowanej przez 

Pana Profesora dr hab. Jerzego Szczapę. Jednocześnie rozpoczęłam pracę na Oddziale 

Izolacyjnym Noworodków Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, gdzie 

pracuję do dzisiaj. W trakcie pracy klinicznej doskonaliłam swoje umiejętności zawodowe na 

licznych kursach, szkoleniach i konferencjach polskich i zagranicznych. Uczestniczyłam również 

jako badacz w kilku projektach naukowych, między innymi: IRDS - KL4-02 – wieloośrodkowe, 

randomizowane, z podwójną ślepą próbą badanie kliniczne fazy III nad nowym syntetycznym 

preparatem surfaktantu zawierającym peptyd przypominający białko SP-B (Surfaxin) oraz CLA-

CC10-02 – wieloośrodkowe, randomizowane, z podwójną ślepą próbą badanie kliniczne fazy 

II dotyczące podawania rekombinowanego ludzkiego białka komórek Clara 10 (białko CC10) u 

noworodków z zespołem zaburzeń oddychania. 

W 2006 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy 

doktorskiej: „Wpływ cukrzycy matki na wybrane parametry metaboliczne i rozwojowe u 

potomstwa”, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Szczapa. Za pracę doktorską i inne 

osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2006/2007 otrzymałam List Gratulacyjny od 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Grzegorza H. 

Bręborowicza. 

W roku 2009/2010 za pracę „Long-term effects of diabetes during pregnancy on the 

offspring” opublikowaną w Pediatric Diabetes uzyskałam nagrodę zespołową Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Jacka Wysockiego. 

W roku 2003 uzyskałam Post-Doctoral Fellowship w The University of Texas Medical 

Branch, gdzie przez rok (od 01.12.2003 do 30.11.2004) pracowałam w Department of 

Obstetrics and Gynecology, pod kierownictwem prof. Chandrasekhar Yallampalli oraz prof. 

Bogdana Nowickiego. Tematem moich badań były mechanizmy zakażeń wywoływanych przez 

E. coli w okresie ciąży i ich wpływ na zahamowanie wzrostu płodu oraz rola tlenku azotu w 

oporności na zakażenia wywoływane przez E. coli w okresie ciąży. W tym czasie ukończyłam 

szereg kursów dotyczących prowadzenia badań naukowych, pisania prac naukowych oraz 
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technik laboratoryjnych (w zakresie hodowli tkankowych, analizy i oczyszczania białek oraz 

biologii molekularnej), co pozwoliło mi na samodzielne prowadzenie badań. Uzyskane wyniki 

zaowocowały opublikowaniem dwóch prac w czasopismach o wysokim wskaźniku Impact 

Factor. Ponadto brałam udział w trzech konferencjach naukowych – McLaughlin Annual 

Colloquium on Infection and Immunity w Galveston, Texas, USA, Annual Meeting of American 

Society of Microbiology Texas Branch w Houston, USA oraz 52nd Annual Meeting of Society 

of Gynecologic Investigation w Los Angeles, USA, gdzie przedstawiałam wyniki moich badań w 

formie prezentacji plakatowych. 

W roku 2007 uzyskałam stypendium Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie 

w Edynburgu, dzięki czemu odbyłam 7-tygodniowy staż w Neonatal Unit of the Simpson 

Centre for Reproductive Health w Edynburgu w Wielkiej Brytanii, pod kierownictwem dr Ian A 

Laing. 

W roku 2009 uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii z oceną bardzo dobrą. 

Szkolenie specjalizacyjne odbywałam pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Piotra Fichny w 

Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu. 

W roku 2012 uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii, również z oceną 

bardzo dobrą. Szkolenie specjalizacyjne odbywałam pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego 

Szczapy w Klinice Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Od początku mojej pracy w Klinice Zakażeń Noworodka angażowałam się w działalność 

naukową Kliniki, przede wszystkim w zakresie zakażeń okresu noworodkowego, powikłań u 

noworodków matek chorych na cukrzycę oraz badań przesiewowych słuchu u noworodków. 

Od początku funkcjonowania Programu Badań Przesiewowych Słuchu byłam w Klinice osobą 

odpowiedzialną za jego prowadzenie.  

Pracuję również cały czas jako klinicysta. Prowadzę samodzielnie pacjentów na 

oddziale intensywnej opieki nad noworodkiem oraz na oddziałach patologii, odbywam 

również dyżury medyczne. Jestem zaangażowana w wykonywanie ultrasonograficznych badań 

przyłóżkowych u noworodków - wykonuję badania echokardiograficzne, a także badania 

ultrasonograficzne płuc i jamy brzusznej. Moje kwalifikacje zdobyłam biorąc udział w wielu 

kursach z zakresu ultrasonografii i echokardiografii okresu noworodkowego.  

Biegle znam dwa języki obce – angielski i włoski. W roku 2001 uzyskałam Certificate of 

Proficiency in English wydawany przez University of Cambridge. Znajomość języka włoskiego 
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doskonaliłam między innymi na Universita per Stranieri di Perugia, we Włoszech. W stopniu 

komunikacyjnym posługuję się również językiem niemieckim i francuskim. 

Od 17 lat jestem w związku małżeńskim. Mąż, Wojciech Seniuk jest doktorem nauk 

medycznych i specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Mamy dwóch synów 

– Jakuba i Franciszka, którzy uczą się w szkole podstawowej (7 i 11 lat). 

 

 

2. POSIADANE DYPLOMY ORAZ STOPNIE NAUKOWE 

 

1984-1991  Szkoła Podstawowa nr 22 im. Tytusa Działyńskiego w Poznaniu, ukończona           

z wyróżnieniem 

1991-1995 Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończone 

z wyróżnieniem 

1995-2001 Studia na Wydziale Lekarskim I Akademii Medycznej im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu (aktualnie: Uniwersytet Medyczny), ukończone z 

wyróżnieniem i zakończone uzyskaniem dyplomu lekarza 

2002-2006 Studia doktoranckie w Klinice Zakażeń Noworodków Katedry Neonatologii 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

2006 Stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie 

rozprawy doktorskiej „Wpływ cukrzycy matki na wybrane parametry 

metaboliczne i rozwojowe u potomstwa”. (Promotor: Prof. dr hab. n. med. 

Jerzy Szczapa) 

2009  Tytuł specjalisty w zakresie pediatrii 

2012 Tytuł specjalisty w zakresie neonatologii 
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3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU I DOSKONALENIU ZAWODOWYM 

 

1998-2000 Technik w Katedrze Biochemii Akademii Medycznej w Poznaniu 

2001-2002 Lekarz stażysta – Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu 

2002-2006 Studia doktoranckie w Klinice Zakażeń Noworodków Katedry Neonatologii 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

2003-2004 Department of Obstetrics and Gynecology University of Texas Medical Branch, 

Galveston, Texas, USA 

2002 – nadal Asystent / starszy asystent – Oddział Izolacyjny Noworodków Ginekologiczno-

Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu 

2007-2009 Asystent z doktoratem – Klinika Zakażeń Noworodków, Katedra Neonatologii 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

2009-2017 Adiunkt – Klinika Zakażeń Noworodków, Katedra Neonatologii Uniwersytet 

Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Od 1 listopada 2017  Starszy wykładowca – Klinika Zakażeń Noworodków, Katedra 

Neonatologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 

2003 ROKU O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I 

TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ.U. NR 65, POZ.595 ZE ZW.) 

 

4.1 TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

„Badania przesiewowe słuchu jako narzędzie w diagnostyce niedosłuchu u noworodków 

donoszonych i urodzonych przedwcześnie” 

 

Osiągnięciem będącym podstawą wnioskowania o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego jest spójny tematycznie cykl 3 prac dotyczących badań przesiewowych słuchu 

u noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie. Cykl składa się z 2 prac oryginalnych 

oraz 1 pracy poglądowej przedstawiającej metody i techniki badań przesiewowych słuchu u 

noworodków oraz porównanie programów powszechnych badań przesiewowych słuchu u 

noworodków w różnych krajach. We wszystkich pracach jestem pierwszym autorem oraz 

autorem korespondencyjnym. Łączna wartość wskaźnika oddziaływania IF dla 

prezentowanego cyklu prac wynosi 6,847, a punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 95. Dotychczas cytowana była 1 praca. 

 

4.2 PUBLIKACJE WCHODZĄCE W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

Prace oryginalne: 

1. Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Joanna Szyfter-Harris, 

Jan Mazela. Hearing impairment in premature newborns - analysis based on the national 

hearing screening database in Poland. PLOS ONE 12(9): 

e0184359. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184359 

Punktacja Impact Factor ISI: 2.806 Punktacja Min. Nauki: 35.000 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją badania, 

analiza danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie pierwszej wersji publikacji w 

języku angielskim, przygotowanie odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz ostatecznej wersji 

publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 75%. 

Uzyskałam zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy. 
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2. Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Witold Szyfter, Jan 

Mazela. The results of newborn hearing screening by means of transient otoacoustic 

emissions - has anything changed over 10 years? Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2017; 96: 

4-10. 

Punktacja Impact Factor: 1.159 Punktacja Min. Nauki: 20.000 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją badania, 

zbieranie danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie pierwszej wersji publikacji w 

języku angielskim, przygotowanie odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz ostatecznej wersji 

publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

Uzyskałam zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy. 

 

Praca poglądowa: 

3. Katarzyna E. Wróblewska-Seniuk, Piotr Dąbrowski, Witold Szyfter, Jan Mazela. Universal 

newborn hearing screening: methods and results, obstacles, and benefits. Pediatr. Res. 

2017; 81(3): 415-422 

Punktacja Impact Factor: 2.882 Punktacja Min. Nauki: 40.000 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, nadzór merytoryczny i formalny, napisanie pierwszej 

wersji publikacji w języku angielskim, przygotowanie odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz 

ostatecznej wersji publikacji. Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

Uzyskałam zgodę wszystkich współautorów na wykorzystanie pracy. 

 

4.3 OMÓWIENIE PRAC WCHODZĄCYCH W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

Niedosłuch u dzieci jest wynikiem działania czynników genetycznych, czynników 

prenatalnych i działających po urodzeniu dziecka. Częstość występowania niedosłuchu w 

stopniu umiarkowanym lub ciężkim (> 40 dB) wynosi 1-3 na 1000 żywo urodzonych zdrowych 

noworodków [1, 2] oraz 2-4 na 100 noworodków leczonych na oddziałach intensywnej terapii 

[3-6]. Oznacza to, że niedosłuch jest jedną z najczęściej występujących niepełnosprawności 
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występujących w dzieciństwie i jednym z najczęstszych problemów uwarunkowanych 

genetycznie [7-9].  

Prawidłowy rozwój mowy uwarunkowany jest ekspozycją na język mówiony od 

pierwszych dni życia. Z tego względu u dzieci z nierozpoznanym odpowiednio wcześnie 

niedosłuchem występują istotne opóźnienia w rozwoju mowy oraz zaburzenia w rozwoju 

emocjonalnym i psychologicznym, co może wpłynąć w późniejszym okresie życia na 

umiejętności społeczne i uczenie się [6, 10-13].  

Powszechne przesiewowe badania słuchu są jedyną metodą pozwalającą na wczesne 

rozpoznanie niedosłuchu uwarunkowanego genetycznie lub wywołanego przez czynniki 

działające w okresie życia wewnątrzmacicznego i okołoporodowo. W ciągu ostatnich 20 lat 

powszechne przesiewowe badania słuchu stały się standardem postępowania w opiece nad 

noworodkiem w wielu krajach. Głównym zadaniem badań przesiewowych słuchu jest wczesne 

stwierdzenie niedosłuchu każdego stopnia, zarówno jednostronnego, jak i obustronnego, co 

pozwala na wdrożenie wczesnej interwencji i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia oraz 

rehabilitacji u zdiagnozowanych pacjentów. Umożliwia to dzieciom z niedosłuchem 

osiągnięcie lepszych umiejętności językowych. Yoshinaga Itano wykazała w swoich badaniach, 

że dzieci, u których niedosłuch rozpoznano przed ukończeniem 6 miesięcy, w wieku 2 lat 

osiągały zdecydowanie lepsze wyniki w zakresie umiejętności ekspresywnych i receptywnych 

języka w porównaniu do pacjentów, u których diagnoza została postawiona później [6, 13-15]. 

Praca poglądowa wchodząca w skład osiągnięcia naukowego (Katarzyna E. 

Wróblewska-Seniuk, Piotr Dąbrowski, Witold Szyfter, Jan Mazela. Universal newborn hearing 

screening: methods and results, obstacles, and benefits. Pediatr. Res. 2017; 81(3): 415-422) 

zawiera szczegółowy opis technik badań przesiewowych słuchu i protokołów stosowanych 

aktualnie w badaniach przesiewowych u noworodków w różnych krajach świata. Zawiera 

również fragment dotyczący historii badań przesiewowych oraz rozdział przedstawiający 

najważniejsze czynniki ryzyka niedosłuchu u noworodków. Podsumowanie pracy 

przedstawiono poniżej. 

 

Pierwsze badania przesiewowe słuchu u noworodków prowadzone były przez audiolog 

– Marion Downs, już w latach 60-tych XX wieku. Downs wykazała w swoich pracach znaczenie 
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wczesnego wykrywania niedosłuchu oraz potrzebę wczesnej interwencji u niemowląt z 

niedosłuchem, w celu poprawy rozwoju mowy i osiągnięć w nauce [16, 17]. Pierwsze badania 

przesiewowe wykonywano u niemowląt w wieku 6-9 miesięcy z wykorzystaniem metod 

dystrakcji behawioralnej. Wykazano jednak, że tylko dzieci, u których leczenie niedosłuchu 

rozpoczęto przed 6. miesiącem życia mają szansę na rozwój umiejętności językowych na 

poziomie porównywalnym do dzieci zdrowych [6, 13, 18]. Dopiero odkrycie w 1978 roku przez 

Davida Kempa otoemisji akustycznych pozwoliło na stworzenie łatwej i skutecznej metody 

badań przesiewowych słuchu u noworodków w pierwszych dniach życia. 

W 1994 roku Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) podał listę 10 czynników ryzyka 

niedosłuchu [19]. W wielu krajach, pierwsze programy badań przesiewowych obejmowały 

wyłącznie dzieci, u których stwierdzano czynniki ryzyka. Okazało się jednak, że taki selektywny 

przesiew pozwalał na rozpoznanie tylko około 50% przypadków niedosłuchu [2, 20, 21]. Z tego 

względu aktualnie zaleca się prowadzenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u 

wszystkich noworodków [22]. 

 W badaniach przesiewowych słuchu u noworodków najczęściej wykorzystywane są 

dwie metody: ocena otoemisji akustycznych oraz badanie potencjałów wywołanych z pnia 

mózgu. Obie te techniki są nieinwazyjne i łatwe do zastosowania u małego dziecka. Są 

zatwierdzone do stosowania jako wiarygodne i obiektywne metody badania słuchu [22]. 

 Badanie metodą otoemisji akustycznych (otoacoustic emissions – OAE) jest obecnie 

najczęściej stosowanym badaniem przesiewowym słuchu u noworodków. Jest to badanie 

nieinwazyjne, szybkie, czułe (w zakresie 85-100%), względnie swoiste (91-95%) i 

nieskomplikowane technicznie [23-26]. Badanie polega na rejestrowaniu otoemisji, czyli 

sygnałów akustycznych emitowanych przez znajdujące się w uchu wewnętrznym komórki 

rzęsate. Otoemisje powstają spontanicznie oraz w odpowiedzi na zewnętrzny bodziec 

dźwiękowy. Mają charakter bardzo cichego dźwięku o złożonym kształcie fali i są rejestrowane 

za pomocą sondy umieszczonej w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Na ekranie 

urządzenia pojawia się wówczas automatycznie informacja „pass” (prawidłowe otoemisje) lub 

„refer” (brak otoemisji). Zapis otoemisiji akustycznych potwierdza prawidłowe 

funkcjonowanie obwodowej części narządu słuchu – wskazuje na integralność procesu 

przenoszenia dźwięków przez struktury ucha zewnętrznego i środkowego oraz sprawność 

komórek rzęsatych zewnętrznych. 
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Problemem badań przesiewowych opartych o OAE jest duży odsetek dzieci, 

kierowanych do ośrodków audiologicznych na powtórne badania, co wynika z wysokiego 

odsetka wyników fałszywie dodatnich. Główną przyczyną wyników fałszywie dodatnich jest 

przejściowa niedrożność przewodu słuchowego zewnętrznego (np. obecność mazi płodowej, 

zapadnięcie ściany przewodu słuchowego zewnętrznego) lub ucha środkowego (np. obecność 

śluzu lub płynu owodniowego) oraz hałas w otoczeniu [29].  

Mankamentem badań przesiewowych za pomocą OAE jest również fakt, że metoda ta 

nie pozwala na wykrycie zaburzeń w obrębie drogi słuchowej (nerw słuchowy oraz droga 

słuchowa w pniu mózgu), które mogą być skutkiem działania leków ototoksycznych czy 

hiperbilirubinemii. Do rozpoznania tych nieprawidłowości niezbędne jest badanie metodą 

potencjałów wywołanych z pnia mózgu. 

Badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (Auditory Brainstem 

Responses – ABR) polega na rejestracji potencjałów bioelektrycznych powstających w różnych 

miejscach drogi słuchowej po podaniu do ucha bodźca akustycznego. Pozwala na wykrycie 

nieprawidłowości na poziomie ślimaka, nerwu słuchowego oraz drogi słuchowej w pniu 

mózgu. Podczas badania ABR, na głowie dziecka umieszcza się trzy elektrody, które rejestrują 

potencjały powstające w drodze słuchowej po podaniu przez słuchawki dźwięku do przewodu 

słuchowego zewnętrznego. Standardowym bodźcem jest trzask szerokopasmowy. Obecność 

ABR uważana jest za pośredni wskaźnik percepcji dźwięków. Najniższy poziom bodźców, który 

wywołuje wykrywalne ABR jest miernikiem progu słyszenia dla różnych dźwięków.  

W badaniach przesiewowych u noworodków wykorzystuje się urządzenia do tzw. 

automatycznej rejestracji słuchowych potencjałów z pnia mózgu (Automated Auditory 

Brainstem Responses – AABR). Aparaty do AABR umożliwiają przeprowadzenie wiarygodnego 

testu w ciągu kilku minut i nie wymagają interpretacji przez personel – wyniki są 

interpretowane automatycznie. Jest to modyfikacja konwencjonalnego badania ABR, zwykle z 

zastosowaniem pojedynczego poziomu bodźca i z automatycznym wykrywaniem reakcji. W 

typowych warunkach generowana jest seria trzasków na poziomie 30-40 dB nHL (normal 

hearing level – próg słyszalności trzasków u zdrowego człowieka). Elektryczne sygnały zbierane 

są z elektrod umieszczonych na głowie, następnie są wzmacniane i przetwarzane w celu 

rejestracji słabych potencjałów spośród niezwiązanych z bodźcem aktywności elektrycznej 

mięśni i mózgu. Uzyskany kształt fali badany jest statystycznie dla ustalenia czy powstaje 
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dokładnie w wyniku wywołanej odpowiedzi, czy jest tylko przypadkowym szumem 

elektrycznym. Automatyczne ABR pozwala na badanie każdego ucha oddzielnie. Na wynik 

badania mogą mieć wpływ artefakty wynikające z ruchów dziecka. 

Badanie metodą słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu uznawane jest za 

złoty standard w ocenie czułości słuchu u noworodków i niemowląt. Metoda ta stosowana jest 

w wielu ośrodkach w połączeniu z metodą rejestracji otoemisji akustycznych w celu uzyskania 

jak najniższego wskaźnika wyników fałszywie dodatnich w badaniach przesiewowych. 

Aktualnie zaleca się, aby noworodki leczone na oddziałach intensywnej terapii przez ≥ 5 dni 

miały w ramach badań przesiewowych wykonywane badanie metodą AABR, co pozwala na 

wykrycie uszkodzeń w obrębie drogi słuchowej [22].  

Programy badań przesiewowych słuchu mają różny schemat w różnych krajach i 

ośrodkach. Zwykle są dwuetapowe, gdzie pierwszy etap badania wykonywany jest w 

pierwszych dniach życia dziecka, przed wypisem ze szpitala i zazwyczaj jest to badanie metodą 

OAE lub badanie metodą OAE u zdrowych noworodków i AABR u tych leczonych na oddziałach 

intensywnej terapii. Dzieci, u których wynik badania przesiewowego jest nieprawidłowy, 

kierowane są na powtórne badanie między 2. a 8. tygodniem życia (drugi etap badań 

przesiewowych), gdzie badane są za pomocą OAE i AABR. Dodatni wynik badania na drugim 

poziomie powinien być potwierdzony przez otolaryngologa lub audiologa i należy wówczas 

wykonać diagnostyczne badanie metodą ABR oraz inne badania elektrofizjologiczne. 

Niedosłuch powinien zostać rozpoznany do końca 3. mies. życia dziecka. Niemowlęta z 

rozpoznanym niedosłuchem powinny przed 6. mies. życia rozpocząć program wczesnej 

interwencji.  

Wśród protokołów pierwszego etapu badań przesiewowych słuchu w różnych krajach 

można wyróżnić 4 schematy: 

1. Badanie za pomocą AABR u wszystkich noworodków. 

2. Badanie metodą OAE u wszystkich noworodków. 

3. Badanie metodą OAE u wszystkich noworodków + badanie metodą AABR u tych 

dzieci, u których uzyskano dodatni wynik badania OAE („refer”) 

4. Badanie metodą AABR i OAE u wszystkich noworodków. 
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Ważnym elementem przedstawianej pracy poglądowej jest opracowana przez mnie tabela 

stanowiąca zestawienie danych dotyczących schematów badań przesiewowych słuchu w 

różnych krajach na całym świecie. 

  

W Polsce, z inicjatywy środowiska neonatologicznego i laryngologicznego, Fundacja 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w roku 2000 rozpoczęła organizację Programu 

Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków. W 2003 roku programem objęto 

obszar całego kraju. Stworzona została trójstopniowa struktura organizacyjna pozwalająca na 

wczesne rozpoznawanie niedosłuchu oraz włączanie rehabilitacji i leczenia. Wszystkie oddziały 

noworodkowe zostały wyposażone w przenośne, proste w obsłudze aparaty do rejestracji 

otoemisji akustycznych. Badanie to wykonywane jest u wszystkich zdrowych noworodków w 

2. dobie życia, natomiast na oddziałach patologii – przed wypisem dziecka ze szpitala. W 

przypadku uzyskania nieprawidłowego wyniku - „refer”, dziecko jest kierowane na II etap 

badań przesiewowych. Na II etap kierowane są również wszystkie dzieci, u których 

stwierdzono czynniki ryzyka niedosłuchu, niezależnie od wyniku badania metodą OAE.  

W ośrodkach II poziomu wykonywane jest ponownie badanie metodą OAE, a następnie 

badanie metodą ABR i audiometria impedancyjna. Niemowlęta konsultowane są również 

przez audiologa. Te badania pozwalają na postawienie rozpoznania niedosłuchu. 

Dzieci, u których zdiagnozowano niedosłuch kierowane są do wysokospecjalistycznych 

ośrodków (III poziom), w których uzupełnia się postępowanie diagnostyczne oraz wdraża 

program wczesnej interwencji i rehabilitacji przed 6. miesiącem życia. 

Uzyskane na oddziałach noworodkowych wyniki badań przesiewowych wraz z 

kwestionariuszem dotyczącym czynników ryzyka niedosłuchu przesyłane są do Centralnej 

Bazy Danych, w której gromadzone są dane dzieci, informacje o czynnikach ryzyka, wyniki 

badań, informacje o odbywających się wizytach, wyniki diagnostyki oraz postępy interwencji 

audiologicznej. 

Do końca 2016 roku do Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u 

Noworodków włączono w Polsce 5 360 407 dzieci, co stanowi 96% wszystkich żywo 

urodzonych noworodków. Na dzień dzisiejszy, w Polsce funkcjonuje 500 ośrodków I poziomu 

badań przesiewowych, 69 ośrodków II poziomu oraz 26 ośrodków III poziomu. Polska jest w 
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światowej czołówce pod względem prowadzenia badań przesiewowych słuchu u 

noworodków. W ciągu ostatnich 15 lat znacząco obniżył się wiek dzieci, u których wykrywany 

jest niedosłuch i podejmowana jest interwencja audiologiczna lub chirurgiczna. Każde 

nowonarodzone dziecko ma szansę na wczesne wykrycie niedosłuchu. 

 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu był jednym z ośrodków, które jako 

pierwsze w Polsce wdrażały program badań przesiewowych słuchu u noworodków. Od 

samego początku tego programu brałam aktywny udział w jego realizacji, początkowo 

osobiście wykonując badania u noworodków, a później koordynując i nadzorując pracę 

specjalnie przeszkolonych do tego celu pielęgniarek i położnych. Brałam również udział w 

zbieraniu danych i przekazywaniu ich do Centralnej Bazy Danych programu. Chcąc ocenić 

skuteczność i wyniki badań przesiewowych słuchu u noworodków w naszym szpitalu, w roku 

2005 przygotowałam pierwszą analizę, opublikowaną w International Journal of Pediatric 

Otorhynolaryngology (Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Karolina Chojnacka, Beata Pucher, 

Jerzy Szczapa, Janusz Gadzinowski, Michał Grzegorowski. The results of newborn hearing 

screening by means of transient evoked otoacoustic emissions. Int. J. Pediatr. 

Otorhinolaryngol. 2005; 69(10): 1351-1357. – praca nie wchodzi w skład osiągnięcia 

naukowego, ponieważ opublikowana została przed doktoratem; wymieniona jest w ogólnym 

zestawieniu publikacji; Punktacja Impact Factor: 0.754, Punktacja Min. Nauki: 15.000). 

Po 10 latach funkcjonowania programu przygotowałam kolejną analizę dotyczącą 

wyników badań przesiewowych słuchu w tej samej jednostce. Praca ta ponownie 

opublikowana została w International Journal of Pediatric Otorhynolaryngology (Katarzyna 

Wróblewska-Seniuk, Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Witold Szyfter, Jan Mazela. The 

results of newborn hearing screening by means of transient otoacoustic emissions - has 

anything changed over 10 years? Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2017; 96: 4-10).  

Druga praca oryginalna wchodząca w skład osiągnięcia naukowego (Katarzyna Wróblewska-

Seniuk, Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Joanna Szyfter-Harris, Jan Mazela. Hearing 

impairment in premature newborns - analysis based on the national hearing screening 

database in Poland. PLOS ONE 12(9): e0184359. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184359) powstała w oparciu o centralną bazę danych 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184359
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badań przesiewowych słuchu u noworodków i stanowi analizę występowania niedosłuchu u 

noworodków urodzonych przedwcześnie w całej Polsce. Jest to jedyne tego rodzaju i tak 

szerokie opracowanie wyników badań przesiewowych słuchu u noworodków w Polsce, które 

wpisuje się w dyskusję dotyczącą znaczenia wcześniactwa jako czynnika ryzyka niedosłuchu.   

Metodykę oraz wyniki i wnioski prac, wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, 

przedstawiono poniżej. 

 

Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Witold Szyfter, Jan Mazela. 

The results of newborn hearing screening by means of transient otoacoustic emissions - has 

anything changed over 10 years? Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2017; 96: 4-10 

 Celem pracy była ocena wyników badań przesiewowych słuchu u noworodków po 10 

latach od wprowadzenia programu powszechnych badań i porównanie tych wyników do 

wcześniejszych danych.  Analiza przeprowadzona została w Ginekologiczno-Położniczym 

Szpitalu Klinicznym w Poznaniu, gdzie w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013, badanie 

przesiewowe słuchu wykonane zostało u 6827 noworodków. Badanie wykonywano metodą 

otoemisji akustycznych. Zdrowe noworodki badane były w drugim lub trzecim dniu życia, 

natomiast noworodki leczone na oddziałach intensywnej terapii lub patologii noworodka, po 

ustabilizowaniu stanu ogólnego dzieci, przed wypisem do domu. Badanie wykonywano 

obustronnie, w trakcie naturalnego snu. Dla każdego dziecka wypełniany był również 

kwestionariusz dotyczący czynników ryzyka niedosłuchu. Analizowano następujące czynniki 

ryzyka: 

1. Wcześniactwo < 33.t.c. 

2. Bardzo mała urodzeniowa masa ciała < 1500 g 

3. Leki ototoksyczne 

4. Niska punktacja w skali Apgar (< 4 w 1. min życia lub < 6 w 5. min) 

5. Leczenie na oddziale intensywnej terapii noworodków > 7 dni 

6. Wentylacja mechaniczna > 5 dni 

7. Występowanie niedosłuchu w rodzinie 

8. Zakażenia wrodzone z grupy TORCH 

9. Wady twarzoczaszki 
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10. Zespoły uwarunkowane genetycznie związane z niedosłuchem 

11. Hiperbilirubinemia 

12. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

Wszystkie noworodki, u których uzyskano dodatni wynik badania przesiewowego słuchu 

(„refer”) lub u których występowały czynniki ryzyka niedosłuchu kierowane były do ośrodków 

II poziomu programu badań przesiewowych słuchu, gdzie poszerzano diagnostykę 

niedosłuchu i stawiano ostateczne rozpoznanie. 

Wyniki: Dodatni wynik badania przesiewowego słuchu uzyskano po jednej stronie u 36 

(0,53%), a obustronnie u 51 (0,75%) noworodków. Wyniki te były istotnie statystycznie niższe 

niż w badaniu przeprowadzonym 10 lat wcześniej (p<0,001).  

 Czynniki ryzyka niedosłuchu występowały u 772 (11,3%) noworodków. Ta liczba 

również była istotnie niższa niż 10 lat wcześniej (p<0,01). Najczęściej stwierdzano: stosowanie 

leków ototoksycznych, leczenie na oddziale intensywnej terapii przez ≥ 7 dni oraz 

wcześniactwo < 33.t.c. Względne ryzyko (relative risk = RR) nieprawidłowego wyniku badania 

przesiewowego słuchu było największe u noworodków z zespołami uwarunkowanymi 

genetycznie (RR=44,99), u dzieci z wadami twarzoczaszki (RR=17,46) oraz u noworodków, u 

których wentylację mechaniczną stosowano przez ≥ 5 dni (RR=10,69). Częstość występowania 

poszczególnych czynników ryzyka była odmienna niż we wcześniejszej analizie – częściej 

stwierdzano leczenie na oddziale intensywnej terapii ≥ 7 dni, zakażenia z grupy TORCH, 

dodatni wywiad rodzinny oraz wady twarzoczaszki, rzadziej natomiast stosowanie leków 

ototoksycznych, wcześniactwo i niską punktację w skali Apgar. 

 Dodatnie wyniki badań przesiewowych słuchu zarówno u dzieci z czynnikami ryzyka 

niedosłuchu jak i u tych bez czynników ryzyka, stwierdzano statystycznie rzadziej niż w 

poprzedniej analizie.  

 Do dalszej diagnostyki skierowanych zostało 832 noworodków. Na badanie zgłosiło się 

618 (74,3%) dzieci. Ostateczne rozpoznanie niedosłuchu postawiono u 33 dzieci – u 8 

rozpoznano niedosłuch jednostronny, a u 25 obustronny. Najbardziej predykcyjny co do 

ostatecznego rozpoznania był obustronnie dodatni wynik badania przesiewowego słuchu – u 

prawie 60% dzieci z takim wynikiem rozpoznano ostatecznie niedosłuch, niezależnie od 

występowania czynników ryzyka.  
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Stwierdzono również, że w porównaniu do wyników sprzed 10 lat, zdecydowanie 

rzadziej występowały fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne wyniki badania przesiewowego. 

 

Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Joanna Szyfter-Harris, Jan 

Mazela. Hearing impairment in premature newborns - analysis based on the national hearing 

screening database in Poland. PLOS ONE 12(9): 

e0184359. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184359 

Celem pracy była ocena częstości występowania i czynników ryzyka niedosłuchu u 

noworodków urodzonych ≤ 33.t.c. Badanie przeprowadzono w oparciu o bazę danych 

Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków w Polsce. Było to 

badanie retrospektywne obejmujące lata 2010-2013. Przeanalizowano dane dotyczące 11 438 

noworodków urodzonych ≤ 33.t.c., grupę kontrolną stanowiło 1 487 730 noworodków 

urodzonych > 33.t.c. Badanie przesiewowe wykonywano zgodnie z procedurą, metodą oceny 

otoemisji akustycznych. Dla każdego dziecka wypełniany był również formularz dotyczący 

czynników ryzyka niedosłuchu. Dane przekazywano do Centralnej Bazy Danych. Noworodki, u 

których stwierdzono czynniki ryzyka niedosłuchu i/lub wynik badania metodą OAE był dodatni, 

kierowane były do ośrodków II poziomu badań przesiewowych, celem dalszej diagnostyki.  

Wyniki: Niedosłuch zdiagnozowano u 11% noworodków ≤25 t.c., 5% urodzonych w 26-27 t.c., 

3,46% w 28 t.c. i 2-3% urodzonych między 29. a 32.t.c (p<0,01). W grupie kontrolnej częstość 

występowania niedosłuchu wynosiła 0,2% (2,87% u dzieci z czynnikami ryzyka niedosłuchu). 

Najcięższą postać niedosłuchu – trwały głęboki obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy (> 

90 dB) stwierdzono u 1,42% noworodków urodzonych ≤ 28 t.c. (22/1548), u 0.3% urodzonych 

między 29 a 32 t.c. (16/5194) i u 0,02% noworodków urodzonych ≥ 33 t.c. (p<0.01). 

Najważniejszymi dodatkowymi czynnikami ryzyka niedosłuchu w badanej grupie dzieci były 

wady twarzoczaszki, bardzo mała urodzeniowa masa ciała, niska punktacja w skali Apgar oraz 

stosowanie wentylacji mechanicznej. Wynik badania przesiewowego słuchu był dodatni u 

22,42% noworodków urodzonych ≤28 t.c. i u około 10% dzieci urodzonych między 29 a 32 t.c. 

oraz w grupie kontrolnej. Zgodność między wynikiem badania przesiewowego słuchu a 

ostatecznym rozpoznaniem niedosłuchu była wysoka we wszystkich analizowanych grupach 

pacjentów. 
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Wnioski:  

1. Badanie przesiewowe słuchu u noworodków za pomocą otoemisiji akustycznych 

pozwala na wyselekcjonowanie dzieci, które wymagają dalszej diagnostyki 

audiologicznej. 

2. Dzieci z czynnikami ryzyka niedosłuchu wymagają dodatkowych badań 

diagnostycznych w pierwszych miesiącach życia. Częstość występowania 

poszczególnych czynników ryzyka niedosłuchu zmieniła się na przestrzeni 10 lat, co 

wynika z lepszej diagnostyki niektórych chorób oraz wdrażania nowych metod 

leczenia.  

3. Szczególnym czynnikiem ryzyka niedosłuchu jest wcześniactwo. Częstość 

występowania niedosłuchu jest odwrotnie proporcjonalna do dojrzałości noworodka.  

Dodatkowymi istotnymi czynnikami ryzyka wystąpienia niedosłuchu u noworodków 

urodzonych przedwcześnie są: niska punktacja w skali Apgar, wentylacja mechaniczna, 

bardzo mała urodzeniowa masa ciała oraz wady twarzoczaszki.  

4. Z uwagi na wysoki odsetek fałszywie dodatnich wyników badania przesiewowego 

słuchu metodą otoemisji akustycznych, konieczna jest weryfikacja badania za pomocą 

powtórnego testu OAE oraz badania metodą ABR. Liczba fałszywie dodatnich wyników 

badań przesiewowych słuchu zdecydowanie zmniejszyła się na przestrzeni lat, dzięki 

lepszemu przeszkoleniu personelu w zakresie techniki wykonywania badań. 

5. Powszechne przesiewowe badania słuchu u noworodków są najskuteczniejszą metodą 

pozwalającą na wyselekcjonowanie pacjentów, u których istnieje duże ryzyko co do 

wystąpienia niedosłuchu. Prowadzenie powszechnych przesiewowych badań słuchu u 

noworodków jest uzasadnione i korzystne, biorąc pod uwagę częstość występowania 

problemu, możliwość wdrożenia wczesnej interwencji i poprawę odległych wyników 

leczenia. 

 

Dalsze kierunki badań 

1. Trwają prace nad uściśleniem kryteriów uwzględniania poszczególnych czynników ryzyka 

oraz nad dostosowaniem kwestionariusza czynników ryzyka do aktualnych wytycznych 

światowych. Wspólnie z dr Hanną Czerniejewską-Wolską z Katedry i Kliniki Foniatrii i 
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Audiologii oraz dr Piotrem Dąbrowskim z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii 

Laryngologicznej opracowałam w ubiegłym roku „Wytyczne dotyczące rejestracji czynnika 

ryzyka określanego jako ‘zakażenia z grupy TORCH’ w Centralnej Bazie Danych Programu 

Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków”, które rozpowszechniane są 

we wszystkich ośrodkach I poziomu.  Przygotowywana jest również publikacja dotycząca 

tego zagadnienia. 

2. Manuskrypt dotyczący niedosłuchu o charakterze czuciowo-nerwowym i 

przewodzeniowym, rozpoznanego dzięki badaniom przesiewowym słuchu u noworodków 

został zgłoszony do International Journal of Pediatric Otorhynolaryngology i jest aktualnie 

w trakcie recenzji: Wroblewska-Seniuk K, Dabrowski P, Greczka G, Szabatowska K, 

Glowacka A, Mazela J.  “Sensorineural and conductive hearing loss in infants diagnosed in 

the program of universal newborn hearing screening”. 

3. Katedra i Klinika Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wspólnie z 

Oddziałem Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szczecinie oraz 

Katedrą i Kliniką Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozpoczęła w 

sierpniu bieżącego roku badanie pilotażowe: „Metoda AABR jako element badania 

przesiewowego słuchu na oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka”. Jestem jednym z 

członków zespołu badawczego w tym projekcie i koordynatorem badania w Poznaniu. 

Celem badania jest wykazanie przydatności stosowania automatycznej rejestracji 

potencjałów wywołanych z pnia mózgu u noworodków leczonych na oddziałach 

intensywnej terapii, do jak najwcześniejszego określenia grupy zwiększonego ryzyka 

wystąpienia patologii narządu słuchu. Badanie metodą AABR jest obecnie zalecane przez 

Joint Committee on Infant Hearing jako jedyna właściwa technika do przeprowadzania 

badań przesiewowych słuchu na oddziałach intensywnej terapii noworodka, ponieważ 

pozwala ona na wykrywanie uszkodzeń nie tylko w obrębie ucha wewnętrznego czy 

środkowego, ale również w nerwie słuchowym i pniu mózgu. 

  

Referaty i doniesienia zjazdowe dotyczące badań przesiewowych słuchu oraz problemu 

niedosłuchu u noworodków na konferencjach naukowych: 

1. Wróblewska-Seniuk K. Badania przesiewowe słuchu u noworodków. Konferencja 

Pediatryczno-Neonatologiczna ProInfantis, 8-9 czerwca 2017; Międzyzdroje – wykład 
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2. Wróblewska-Seniuk K. Wcześniactwo jako czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu. IV 

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Słuch Noworodka. 1 grudnia 2016; 

Poznań – wykład 

3. Czerniejewska-Wolska H, Wróblewska-Seniuk K. Infekcje TORCH jako czynnik wystąpienia 

niedosłuchu – czy coś się zmieniło? IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa 

Słuch Noworodka. 1 grudnia 2016; Poznań – wykład 

4. Wróblewska-Seniuk K. Niedosłuch u noworodków urodzonych przedwcześnie. 

Międzynarodowa Konferencja Neonatologiczna NEONATUS. 2-3 października 2014; 

Poznań – wykład 

5. Wroblewska-Seniuk K, Greczka G, Dabrowski P, Mazela J. The results of newborn hearing 

screening by means of transient otoacoustic emissions – has anything changed over 10 

years?  6th International Congress of UENPS. Session “Miscellanea”. 23-26 November 

2016; Valencia, Spain. 

6. Dąbrowski P, Wróblewska-Seniuk K, Greczka G, Mazela J, Zych M, Wróbel M, Szyfter-

Harris J. Hearing impairment in children born prematurely in Polish Universal Neonatal 

Hearing Screening Program. HEAL 2016. Hearing Across the Lifespan "Early intervention: 

the key to better hearing care". 2-4 June 2016; Cernobbio (Lake Como), Italy. 

7. Wróblewska-Seniuk K, Dąbrowski P, Greczka G, Mazela J. Hearing impairment in 

premature newborns - analysis based on the national hearing screening database. 12th 

World Congress of Perinatal Medicine, 3-6 November 2015; Madrid, Spain – referat ustny 

8. Wróblewska-Seniuk K, Greczka G, Dąbrowski P, Mazela J. Hearing impairment in 

premature newborns - analysis based on the National Hearing Screening database. 

Pediatric Academic Societies Annual Meeting. April 25-28, 2015; San Diego, USA. 

9. Dąbrowski P, Wróblewska-Seniuk K, Greczka G, Wróbel M, Mikołajczak K, Mazela J, Szyfter 

W. Poród przedwczesny jako czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków. 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowko-Szkoleniowa OTOLOGIA 2015. 16-18 kwietnia 

2015 r; Toruń.  

10. Wroblewska-Seniuk K, Greczka G, Dabrowski P, Mazela J. Hearing impairment in 

premature newborns - analysis based on the National Hearing Screening database. Hot 

Topics in Neonatology. 7-10 December 2014; Washington DC, USA. 

11. Pucher B, Sobieska M, Szydłowski J, Zabel-Olejnik J, Wróblewska-Seniuk K, Grzegorowski 

G, Kolasińska-Lipińska J, Gadzinowski J, Szczapa J. The otoacoustic emission screening 
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results in infants from Pediatric ENT Dept in Poznan, Poland in years 2003-2005. NHS 2006. 

Beyond NHS Infant and Childhood Heaing in Science and Clinical Practice. May 31-June 3, 

2006; Cernobbio, Como Lake, Italy.  

12. Wróblewska-Seniuk K, Pucher B, Chojnacka K, Szczapa J, Gadzinowski J, Grzegorowski M. 

The accuracy of the newborn hearing screening by means of TEOAE. The International 

Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention. 27-29 May 2004; 

Cernobbio, Italy.  

13. Wróblewska-Seniuk K, Chojnacka K, Szczapa J, Gadzinowski J. The results of newborn 

hearing screening by means of transient evoked otoacoustic emissions. The International 

Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention. 27-29 May 2004; 

Cernobbio, Italy.  

14. Wróblewska-Seniuk K, Szczapa J, Gadzinowski J. Transient evoked otoacoustic emissions 

in newborn hearing screening. W: XVIII Biennial Symposium IERASG. International Evoked 

Response Audiometry Study Group. 8-12 June 2003; Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary 

Islands, Spain.  

 

 

5. KIERUNKI ROZWOJU NAUKOWEGO (w załączniku pełna lista publikacji) 

Analiza bibliometryczna 

Jestem autorem i współautorem 24 prac opublikowanych w czasopismach polskich i 

zagranicznych, 3 rozdziałów w podręcznikach oraz 4 monografii.  

Całkowita wartość współczynnika Impact Factor: 23,396; punktacja MNiSW: 388,5. 

Całkowita liczba cytowani według bazy Web of Science: 109 (108 bez autocytowań). 

Indeks Hirscha: 5 

Autor i współautor 9 doniesień na konferencjach krajowych (1 referat, 8 plakatów) oraz 31 na 

konferencjach międzynarodowych (3 referaty, 28 plakatów). 

 

Tematyka moich badań poza cyklem zgłoszonym jako osiągnięcie w postępowaniu 

habilitacyjnym obejmuje następujące zagadnienia:  
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5.1 Zakażenia wewnątrzmaciczne wywoływane przez E.coli z czynnikiem wirulencji 

Dr/Afa(+) 

Praca w ośrodku klinicznym oraz roczne stypendium post-doctoral fellowship w 

Department of Obstetrics and Gynecology w University of Texas Medical Branch, Galveston, 

Texas, USA, zaowocowały cyklem publikacji i wystąpień na sympozjach, dotyczącym zakażeń 

wewnątrzmacicznych wywoływanych przez E. coli z czynnikiem wirulencji Dr/Afa(+), ich 

wpływem na śmiertelność i zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego płodów oraz 

znaczeniem tlenku azotu w tych zakażeniach.  Były to badania na zwierzętach. Na podstawie 

tych badań opublikowałam dwie prace, o łącznym IF = 7.246. W obu pracach byłam pierwszym 

autorem. Wkład w napisanie każdej pracy oceniam na 85% i polegał on na: opracowaniu 

koncepcji pracy, nadzorze merytorycznym i formalnym nad realizacją badania, wykonywaniu 

prac laboratoryjnych i prac ze zwierzętami, zbieraniu danych, interpretacji uzyskanych 

wyników i napisaniu pierwszej wersji publikacji w języku angielskim oraz przygotowaniu 

odpowiedzi na uwagi recenzentów oraz ostatecznej wersji publikacji. 

 

 Katarzyna Wróblewska-Seniuk, R. Selvarangan, A. Hart, P. Pladzyk, P. Goluszko, A. Jafari, 

L. du Merle, S. Nowicki, C. Yallampalli, C[hantall] LeBouguenec, B. Nowicki. 

Dra/AfaE adhesin of uropathogenic Dr/Afa(+) Escherichia coli mediates mortality in 

pregnant rats. Infect. Immun. 2005; 73(11): 7597-7601. (IF: 3.933, MNiSW: 24.000) 

 

Escherichia coli posiadająca adhezyny typu Dr/Afa jest częstą przyczyną zakażeń układu 

moczowo-płciowego w czasie ciąży u ludzi i wpływa na śmiertelność u ciężarnych szczurów. 

Celem pracy była analiza czynników wirulencji bakterii Escherichia coli - adhezyn Dr/AfaE oraz 

Dra/AfaD, odpowiedzialnych za przyleganie i internalizację bakterii w organizmie. Badano, 

które z białek Dra/AfaE czy Dra/AfaD jest odpowiedzialne za śmiertelność matczyno-płodową. 

Wykorzystując zmutowane bakterie afaE- i/lub afaD- oceniano wpływ genów afaE i afaD na 

śmiertelność ciężarnych szczurów w przebiegu zakażenia wewnątrzmacicznego. U ciężarnych 

szczurów szczepu Sprague-Dawley wywoływano zakażenie wewnątrzmaciczne szczepami E. 

coli AfaE+ afaD- oraz afaE- afaD+. Kliniczny szczep E. coli (AfaE+ AfaD+) oraz podwójnie 

zmutowany szczep afaE- afaD- wykorzystywano jako kontrolę dodatnią i ujemną. Najwyższą 

śmiertelność obserwowano w grupie zakażonej szczepem AfaE+ AfaD+ oraz szczepem AfaE+ 
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afaD-. Podwójny mutant afaE- afaD- nie wywoływał zgonów. W badaniu wykazano, że gen afaE 

kodujący podjednostkę AfaE adhezyny Dr/Afa odgrywa rolę w ciężkim przebiegu zakażeń 

wewnątrzmacicznych u szczurów i wpływa na śmiertelność. Koreluje to z inwazyjnością 

szczepów AfaE+ E. coli w badaniach in vitro.  

 

 Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Stella Nowicki, Chantal Le Bouguenec, Bogdan Nowicki, 

Chandra Yallampalli. Maternal/fetal mortality and fetal growth restriction: role of nitric 

oxide and virulence factors in intrauterine infection in rats. Am. J. Obstet. Gynecol. 2011; 

205(1): 83.e1-83.e7 (IF:3.313, MNiSW: 45.000) 

 

Mechanizm zgonów związanych z zakażeniem wewnątrzmacicznym u ciężarnych 

szczurów oraz związek między zakażeniem a wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu 

płodów nie są dobrze poznane. Celem pracy była ocena czy tlenek azotu odgrywa rolę w 

zakażeniach wywoływanych przez bakterie Escherichia coli. Badanie przeprowadzono na 

ciężarnych szczurach Sprague-Dawley, u których wywoływano zakażenie wewnątrzmaciczne 

szczepem klinicznym bakterii E. coli AfaE+D+ lub jednym z jej izogenicznych mutantów, przy 

jednoczesnym podawaniu inhibitora syntazy tlenku azotu (N(G)-nitro-L-arginine methyl ester 

- L-NAME). Oceniano śmiertelność matczyną i płodową, masę łożyska oraz natężenie infekcji. 

Wykazano, iż śmiertelność matczyna i płodowa zależała od obecności przynajmniej jednego 

czynnika wirulencji E. coli (AfaE+D+ > AfaE+D- > AfaE-D+) i była większa u zwierząt 

otrzymujących L-NAME. Podobnie masa płodów i łożysk była mniejsza niż u zwierząt w grupie 

kontrolnej i dodatkowo ulegała obniżeniu przy zastosowaniu L-NAME. Powyższe wyniki 

wskazują, że inhibitor syntazy NO nasila wirulencję szczepów AfaE- oraz AfaD- i odgrywa 

ważną rolą w zakażeniach wywoływanych przez Dr/Afa(+) E. coli. Można wnioskować, że 

tlenek azotu odgrywa istotną rolę w mechanizmach obronnych organizmu w trakcie zakażeń 

wewnątrzmacicznych. 

 

Referaty dotyczące zakażeń wewnątrzmacicznych wywoływanych przez E. coli z czynnikiem 

wirulencji Dr/Afa (+) na konferencjach naukowych: 
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1. Wróblewska-Seniuk K, Nowicki S, LeBouguenec C, Nowicki BJ, Yallampalli C. The role of 

Dr/Afa fimbriae of E. coli and nitric oxide in intrauterine gestational infection. 52nd Annual 

Meeting Society for Gynecologic Investigation, 23-26 March 2005, Los Angeles, USA. 

2. Wróblewska-Seniuk K, Nowicki S, Nowicki B, Yallampalli C. The role of E. coli virulence 

factors in gestational infection. Fall Meeting American Society of Microbiology. Houston, 

November 4-6, 2004.  

3. Wróblewska-Seniuk K, Nowicki S, Nowicki B, Yallampalli C. The role of Escherichia coli 

adhesin and invasin and the effect of nitric oxide synthesis inhibition in the infection in 

pregnant rats. 2004 McLaughlin Annual Colloquium on Infection & Immunity. Galveston, 

Tx, USA. 

 

 

5.2 Powikłania okołoporodowe u noworodków matek chorych na cukrzycę 

W mojej pracy naukowej szczególne miejsce zajmują zagadnienia związane z 

powikłaniami obserwowanymi u noworodków matek chorych na cukrzycę oraz zaburzeniami 

gospodarki węglowodanowej u noworodków. Poniżej prezentuję cykl publikacji oryginalnych 

oraz prac poglądowych poświęconych temu zagadnieniu. Temat mojej pracy doktorskiej 

również dotyczył tego zagadnienia: „Wpływ cukrzycy matki na wybrane parametry 

metaboliczne i rozwojowe u potomstwa”.  

 

 Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Ewa Wender-Ożegowska, Jerzy Szczapa. Long-term 

effects of diabetes during pregnancy on the offspring. Pediatr. Diabetes 2009; 10(7): 432-

440. 

(IF: 2.628, MNiSW: 32.000) 

 

Celem pracy była analiza metabolizmu glukozy, wydzielania insuliny oraz 

występowania otyłości u potomstwa matek z cukrzycą przedciążową i ciążową oraz ocena 

wpływu kontroli metabolicznej u matki w okresie ciąży na zaburzenia metaboliczne 

występujące u potomstwa. Potomstwo matek z cukrzycą przedciążową (n=43) oraz ciążową 

(n=34) oceniano w wieku 4-9 lat i porównano do grupy kontrolnej (n=108). Wykazano, że u 
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dzieci matek z cukrzycą ciążową BMI z-score oraz wskaźniki insuliooporności były istotnie 

statystycznie wyższe niż w pozostałych grupach. W tej grupie dzieci najczęściej rozpoznawano 

otyłość oraz insulinooporność. Ponadto wykazano zależność między poziomem hemoglobiny 

glikowanej HbA1c u matki i średnią glikemią w okresie okołoporodowym a insulinoopornością 

u potomstwa. Stwierdzono, że dzieci matek z cukrzycą ciążową są najbardziej narażone na 

otyłość i zaburzenia metaboliczne w późniejszym okresie życia. 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, zdobycie funduszy na przeprowadzenie badania, nadzór 

merytoryczny i formalny nad realizacją badania, rekrutacja pacjentów, zbieranie danych, 

analiza danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie manuskryptu, odpowiedź na 

uwagi recenzentów i przygotowanie ostatecznej wersji pracy. Mój udział procentowy szacuję 

na 85%. 

 

 Ewa Wender-Ożegowska, Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Agnieszka Zawiejska, Marek 

Pietryga, Jerzy Szczapa, Romuald Biczysko. Threshold values of maternal blood glucose in 

early diabetic pregnancy - prediction of fetal malformations. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 

2005; 84(1): 17-25. (IF: 1.549, MNiSW: 20.000) 

 

Celem pracy była ocena częstości występowania wad wrodzonych płodów w ciążach 

powikłanych cukrzycą oraz określenie punktów odcięcia dla wartości glikemii matczynej w 

pierwszym trymestrze ciąży, przy których istnieje korelacja z występowaniem wad. Do oceny 

wyrównania metabolicznego cukrzycy wykorzystano dobowe profile glikemii oraz poziom 

hemoglobiny glikowanej (HbA1c). W celu określenia punktów odcięcia dla glikemii, 

wykorzystano krzywe ROC glikemii na czczo oraz po 1 i 2 godzinach po posiłku. Oceniono 

występowanie wad wrodzonych u 198 noworodków matek chorych na cukrzycę i w grupie 

kontrolnej 4700 dzieci urodzonych przez zdrowe kobiety. 

Wady wrodzone stwierdzono u 17 (8,6%) noworodków matek chorych na cukrzycę 

oraz u 3,8% dzieci w grupie kontrolnej (OR: 2,35, 95% CI = 1.40–3.96). Poziom HbA1c w czasie 

organogenezy nie był istotnie wyższy u kobiet, które urodziły dzieci z wadami. Wykazano 

jednak, że ryzyko wystąpienia wad było wyższe przy poziomie HbA1c przekraczającym 9,3%. 
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Częstość występowania wad była również wyższa u noworodków matek z cukrzycą klas D–H 

(według White) w porównaniu do noworodków matek z cukrzycą klas B i C. 

Badania potwierdziło, że mimo dobrej kontroli metabolicznej, ciąża powikłana 

cukrzycą jest silnym czynnikiem ryzyka wystąpienia wad u płodu i noworodka. Wykazano, że 

utrzymywanie glikemii na czczo w pierwszym trymestrze ciąży poniżej 5,8 mmol/l oraz glikemii 

po posiłku poniżej 9,1 mmol/l może wpłynąć na zmniejszenie liczby wad wrodzonych u 

potomstwa. 

Wkład: udział w opracowaniu koncepcji pracy, zbieranie danych, analiza danych, interpretacja 

uzyskanych wyników, napisanie części manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 30%. 

 

 Ewa Wender-Ożegowska, Agnieszka Zawiejska, Katarzyna Ożegowska, Katarzyna 

Wróblewska-Seniuk, Rafał Iciek, Urszula Mantaj, Danuta Olejniczak, Jacek Brązert. 

Multiple daily injections of insulin versus continuous subcutaneous insulin infusion for 

pregnant women with type 1 diabetes. Aus. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2013; 53(2): 130-

135. (IF: 1.62, MNiSW: 20.000) 

 

Celem pracy była ocena wyników ciążowych u pacjentek z cukrzycą typu 1 leczonych 

od pierwszego trymestru ciąży za pomocą podskórnej pompy insulinowej lub metodą 

wielokrotnych wstrzyknięć insuliny. Było to badanie retrospektywne, w którym zestawiono 64 

pacjentki leczone przy użyciu pomp insulinowych i 64 pacjentki leczone wielokrotnymi 

wstrzyknięciami insuliny, zgodne co do wieku, czasu zachorowania na cukrzycę, czasu trwania 

cukrzycy oraz poziomu HbA1c w pierwszym trymestrze ciąży. Przeanalizowano metabolizm 

węglowodanów, zapotrzebowanie na insulinę, występowanie nadciśnienia indukowanego 

ciążą, przebieg retinopatii oraz stan noworodków w okresie okołoporodowym. Wykazano, że 

leczenie za pomocą ciągłego podskórnego wlewu insuliny u kobiet ciężarnych z cukrzycą typu 

1 powoduje zmniejszenie liczby epizodów hipoglikemii oraz zapotrzebowania na insulinę. Nie 

wykazano natomiast różnic między grupami pod względem stanu noworodków w okresie 

okołoporodowym. 
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Wkład: udział w opracowaniu koncepcji pracy, zbieranie danych, analiza danych, interpretacja 

uzyskanych wyników, napisanie fragmentu manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 

20%. 

 

 Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Ewa Wender-Ożegowska, Jerzy Szczapa, Karolina 

Chojnacka, Ewa Biegańska, Marek Pietryga, Romuald Biczysko, Janusz Gadzinowski. 

Neonatal outcome in newborns of mothers with gestational diabetes. Med. Sci. Monit. 

2004; 10 (suppl. 2): 102-108. (MNiSW: 7.000) 

 

Celem pracy była ocena wpływu kontroli metabolicznej u kobiet z cukrzycą ciążową na 

występowanie powikłań okołoporodowych u potomstwa. Przeanalizowano retrospektywnie 

352 noworodki matek z cukrzycą ciążową. Wykazano, że liczba powikłań okołoporodowych 

była wyższa niż w grupie kontrolnej, natomiast nie stwierdzono różnicy między noworodkami 

matek z cukrzycą klasy G1 i G2. Zaobserwowano, że kobiety, u których poziom HbA1c 

przekraczał wartość 6,3% częściej rodziły dzieci z masą ciała zbyt dużą w stosunku do wieku 

ciążowego (large for gestational age – LGA). U noworodków LGA częściej obserwowano 

hipoglikemię, policytemię oraz kardiomiopatię przerostową, podczas gdy u dzieci zbyt małych 

w stosunku do wieku ciążowego (small for gestational age – SGA) częściej występowały 

zakażenia okołoporodowe. U noworodków urodzonych przed 37.t.c. (31,25%) częściej 

stwierdzano powikłania typowe dla wcześniactwa – zaburzenia oddychania, hipoglikemię, 

hiperbilirubinemię oraz zakażenia okołoporodowe. 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją badania, 

zbieranie danych, analiza danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

 

 Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Ewa Wender-Ożegowska, Jerzy Szczapa, Karolina 

Chojnacka, Ewa Biegańska, Marek Pietryga, Romuald Biczysko, Janusz Gadzinowski. 

Powikłania okołoporodowe u noworodków matek z cukrzycą ciążową. Med. Wieku Rozw. 

2004; 8(3): 719-732. (MNiSW: 4.000) 
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Celem pracy była ocena wpływu metabolicznego u kobiet z cukrzycą ciążową na 

występowanie zaburzeń metabolicznych oraz innych stanów chorobowych u noworodków. 

Wykazano, że występowanie powikłań okołoporodowych uzależnione było od urodzeniowej 

masy ciała noworodków oraz wcześniactwa, natomiast nie różniło się pomiędzy noworodkami 

matek z cukrzycą klasy G1 i G2. 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją badania, 

zbieranie danych, analiza danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

  

 Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Ewa Wender-Ożegowska, Karolina Chojnacka, 

Jerzy Szczapa, Janusz Gadzinowski. Neonatal outcome in newborns of diabetic mothers 

with vascular complications. XIX European Congress of Perinatal Medicine. Athens 

(Greece), October 14-16, 2004. Ed. Aris Antsaklis. B.m.: MEDIMOND 2004. s. 529-532. 

 

Celem pracy była ocena stanu ogólnego i zaburzeń w okresie okołoporodowym u 

noworodków matek z powikłaniami naczyniowymi. Wykazano, że powikłania naczyniowe u 

kobiet z cukrzycą przedciążową predysponują do wystąpienia porodu przedwczesnego, małej 

urodzeniowej masy ciała oraz hipotrofii wewnątrzmacicznej. Stwierdzono również, że 

powikłania naczyniowe nie wpływały na częstość występowania wad wrodzonych u 

potomstwa, za wyjątkiem przypadków ze znacznie zaburzoną kontrolą metaboliczną cukrzycy 

w ciąży. Częstość występowania zaburzeń okołoporodowych u noworodków była 

porównywalna u dzieci matek z powikłaniami naczyniowymi i bez powikłań. 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją badania, 

zbieranie danych, analiza danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

 

 Katarzyna Wróblewska, Ewa Wender-Ożegowska, Dorota Szymańska, Wojciech Seniuk, 

Karolina Szymańska, Jerzy Szczapa, Ewa Biegańska, Romuald Biczysko, 

Janusz Gadzinowski. Wady rozwojowe u noworodków matek chorych na cukrzycę. Post. 

Neonat. 2000; supl. 1: s. 86-91. 
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Celem pracy była ocena wpływu wyrównania metabolicznego cukrzycy u kobiet 

ciężarnych na występowanie wad rozwojowych u noworodków. Badaniem objęto 198 

noworodków matek chorych na cukrzycę i 4700 noworodków matek zdrowych (grupa 

kontrolna). Wady rozwojowe stwierdzono u 8,58% noworodków matek chorych na cukrzycę i 

u 3,8% dzieci z grupy kontrolnej (OR=2,26). Wykazano, że w przypadku, gdy poziom HbA1c 

przekraczał 9,3% ryzyko wad rozwojowych było większe. Stwierdzono również, że częstość 

występowania wad była wyższa u dzieci matek u których średni dobowy poziom glikemii 

przekraczał 100 mg% (OR=1,9; p<0,05). Najczęściej obserwowano wady układu krążenia, 

układu moczowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją badania, 

zbieranie danych, analiza danych, interpretacja uzyskanych wyników, napisanie manuskryptu. 

Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

 

 Katarzyna Wróblewska-Seniuk, Jerzy Szczapa. Wpływ cukrzycy przedciążowej i ciążowej 

na rozwój potomstwa. Post. Neonat. 2006: 1(9): 51-58 (MNiSW: 2.000) 

 

Praca poglądowa, w której przedstawiono w zarysie aktualny stan wiedzy na temat 

wpływu cukrzycy u matki na rozwój potomstwa oraz krótki rys historyczny dotyczący badań w 

tym zakresie. 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, nadzór merytoryczny i formalny, napisanie 

manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

 

 Jerzy Szczapa, Katarzyna Wróblewska-Seniuk. Zaburzenia metabolizmu glukozy u 

noworodka - diagnostyka i leczenie. Post. Neonat. 2005; 2(8): 128-135. (MNiSW: 2.000) 

 

Praca poglądowa, w której przedstawiono w aktualny stan wiedzy na temat zaburzeń 

glikemii u noworodków, ze zwróceniem szczególnej uwagi na diagnostykę oraz metody 

leczenia hipoglikemii i hiperglikemii. 

Wkład: opracowanie koncepcji pracy, napisanie manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję 

na 50%. 
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Przygotowałam również rozdział „Postępowanie z noworodkiem matki chorej na cukrzycę” do 

podręcznika „Leczenie cukrzycy w praktyce klinicznej” pod redakcją prof. dr hab. n. med. 

Edwarda Franka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, który jest aktualnie w trakcie przygotowania 

do druku. 

 

 

Referaty i doniesienia zjazdowe dotyczące powikłań okołoporodowych u noworodków matek 

chorych na cukrzycę na konferencjach naukowych: 

1. Wroblewska-Seniuk K, Skowronska B, Pukacka M, Fichna P, Mazela J. Neonatal 

hyperinsulinemic hypoglycemia. Four case report. Pediatric Academic Societies Annual 

Meeting. 6-9 May 2017; San Francisco, USA. 

2. Wróblewska-Seniuk K. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów w okresie 

noworodkowym. Stany naglące w neonatologii. 20-21 listopada, 2015; Poznań.  

3. Wróblewska-Seniuk K. Hiperinsulinizm w okresie noworodkowym – seria przypadków. 

Międzynarodowa Konferencja Neonatologiczna NEONATUS, 24-25 września 2015; Poznań. 

4. Wender-Ożegowska E, Zawiejska A, Radzicka S, Wróblewska-Seniuk K, Brązert J. Risk 

factors for perinatal complications in long lasting pregestational diabetes with or without 

microvascular complications. The 7th International DIP Symposium "Diabetes, 

Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy". 13-16 March 2013, Florence, Italy. 

5. Wróblewska-Seniuk K. Postępowanie z noworodkiem matki chorej na cukrzycę. Stany 

naglące w neonatologii. 25-26 listopada 2011; Poznań.  

6. Wróblewska-Seniuk K. Matczyna glikemia a rozwój matek z cukrzycą. XII Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego, 7-9 maja 2009; Poznań. 

7. Wróblewska-Seniuk K, Jerzy Szczapa J. Long-term effects of neonatal macrosomia. 1st 

UENPS Congress Global Neonatology and Perinatology, 17-19 November 2008; Rome, 

Italy. 

8. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Szczapa J. The incidence of obesity and 

insulin resistance in offspring of diabetic mothers. XXth European Congress of Perinatal 

Medicine, 24-27 May 2006; Prague, Czech Republic – wystąpienie ustne. 
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9. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Szczapa J. Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy 

typu 2 u dzieci matek z cukrzycą ciążową i przedciążową. III Zjazd – XV Sympozjum 

Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, 6-8 października 2005; 

Międzyzdroje. 

10. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Szczapa J. Long-term effect of 

pregestational and gestational diabetes mellitus on offspring. European Society for 

Pediatric Research, August 31 – September 3 2005; Siena, Italy. 

11. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Szczapa J. Long-term follow-up of infants of 

diabetic mothers - preliminary data. XIX European Congress of Perinatal Medicine, 13-16 

October 2004; Athens, Greece. 

12. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Chojnacka K, Szczapa J, Gadzinowski J. 

Neonatal outcome in newborns of diabetic mothers with vascular complications. XIX 

European Congress of Perinatal Medicine, 13-16 October 2004; Athens, Greece. 

13. Wender-Ożegowska E, Wróblewska-Seniuk K, Zawiejska A, Pietryga M, Szymańska D, 

Seniuk W, Szymańska K, Biegańska E, Szczapa J, Biczysko R. Ciąża u ciężarnej z cukrzycą - 

glikemia w I trymestrze ciąży a występowanie wad rozwojowych u noworodków. Diabet. 

Pol. 2003: Vol. 10, nr 1, s. 60. 

14. Wender-Ożegowska E, Wróblewska-Seniuk K, Zawiejska A, Pietryga M, Szymańska D, 

Seniuk W, Szymańska K, Biegańska E, Szczapa J, Biczysko R. Maternal blood glucose cut-off 

values in early diabetic pregnancy predictive for fetal malformations. First Congress and 

Second Scientific Meeting, 35th Annual Meeting, DPSG-EASD. The International of the 

Diabetes and Pregnancy Study Groups. August 29 - September 2, 2003; San Salvador-

Comarruga, El Vendrell (Spain).  

15. Wender-Ożegowska E, Wróblewska-[Seniuk] K, Pietryga M, Szymańska D, Seniuk W, 

Szymańska K, Szczapa J, Biegańska E, Biczysko R. Diabetic pregnancy and fetal congenital 

malformations. Diabetologia. 2001: Vol. 44 suppl. 1, s. A242. 

16. Wroblewska-[Seniuk] K, Szymańska D, Seniuk W, Szymańska K. Congenital malformations 

in newborns of diabetic mothers. 12th European Students’ Conference at Charite, 21-25 

November 2001; Berlin, Germany – wystąpienie ustne 

17. Wender-Ożegowska E, Wróblewska-[Seniuk] K, Pietryga M, Szymańska D, Seniuk W, 

Szymańska K, Szczapa J, Biegańska E, Biczysko R. Diabetic pregnancy and fetal congenital 
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malformations. The European Association for the Study of Diabetes. 9-13 September 2001; 

Glasgow, UK.  

18. Wroblewska-[Seniuk] K, Szymańska D, Seniuk W, Szymańska K. Congenital malformations 

in newborns of diabetic mothers. International Congress of Medical Students and Young 

Physicians, 20-22 May 2001; Poznan, Poland – wystąpienie ustne 

 

 

6.3. Wady wrodzone u noworodków 

Przez kilka lat współpracowałam z Polskim Rejestrem Wad Wrodzonych przy zbieraniu i 

opracowywaniu danych do rejestru.  Jestem współautorem szeregu prac i monografii 

dotyczących występowania wad wrodzonych u dzieci w Polsce. Mój udział w przygotowaniu 

niżej wymienionych prac polegał przede wszystkim na zbieraniu i analizowaniu danych 

dotyczących wad wrodzonych u noworodków urodzonych w Ginekologiczno-Położniczym 

szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Udział procentowy w powstaniu poszczególnych prac szacuję 

w zakresie od 10 do 35%. 

 

1. Malke A., Siąkowska M., Wróblewska-Seniuk K. Analiza danych dotyczących noworodków 

z wadami wrodzonymi ośrodkowego układu nerwowego urodzonych w Ginekologiczno-

Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 2009 roku. Post. 

Neonat. 2010; 2(16): 78-83. (MNiSW 2.000) 

2. Anna Latos-Bieleńska, Anna Materna-Kiryluk. Aut.: [m.in.] A. Latos-Bieleńska, A. Materna-

Kiryluk, M. Badura-Stronka, K. [J.] Wiśniewska, G. Bręborowicz, J. Gadzinowski, A. 

Jankowski, M. Krawczyński, A. Krzyżaniak, J.P. Mejnartowicz, J. Szczapa, W. Cichy, M. 

Grzegorowski, M.R. Krawczyński, T. Opala, K. Pecold, P. Puacz, M. Ropacka, S. Sajdak, A. 

Siwińska, J. Skrzypczak, M. Szymankiewicz, A. Walkowiak, M. Wiśniewska, D. Wolnik-

Brzozowska, M. Wojtalik, K. Wróblewska-Seniuk, J. Wysocki. Wrodzone wady rozwojowe 

w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. 

Poznań: Ośrodek Wydaw. Nauk., 2010 (MNiSW 12.000) 

3. Latos-Bieleńska A., Materna-Kiryluk A., Badura-Stronka M., Wiśniewska K., Bręborowicz G., 

Gadzinowski J., Krawczyński M., Mejnartowicz J.P., Szczapa J., Wysocki J., Cichy W., Glazar 
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R., Jankowski A., Grzegorowski M., Krzyżaniak A., Pecold K., Puacz P., Ropacka M., Siwińska 

A., Szymankiewicz M., Wachowiak J., Walkowiak A., Wiśniewska M., Wolnik-Brzozowska 

D., Wróblewska-Seniuk K. Wrodzone wady rozwojowe w Polsce w latach 2005-2006. Dane 

z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. 

Marcinkowskiego. Poznań, 2010 (MNiSW 12.000). 

4. Latos-Bieleńska A., Materna-Kiryluk A., Badura-Stronka M., Wiśniewska K., Bręborowicz G., 

Gadzinowski J., Jankowski A., Krawczyński M., Krzyżaniak A., Mejnartowicz J.P., Szczapa J., 

Cichy W., Grzegorowski M., Krawczyński M.R., Opala T., Pecold K., Puacz P., Ropacka M., 

Sajdak S., Siwińska A., Skrzypczak J., Szymankiewicz M., Walkowiak A., Wiśniewska M., 

Wolnik-Brzozowska D., Wojtalik M., Wróblewska-Seniuk K., Wysocki J. Wrodzone wady 

rozwojowe w Polsce w latach 2003-2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad 

Rozwojowych. Ośrodek Wydaw. Nauk., 2008 (KBN/MNII 12.000). 

5. Latos-Bieleńska A., Materna-Kiryluk A., Badura-Stronka M., Wiśniewska K., Borszewska-

Kornacka M., Bręborowicz G.H., Czerwionka-Szaflarska M., Dobrzańska A., Gadzinowski J., 

Gajewska E., Godula-Stuglik U., Krawczyński M., Limon J., Mejnartowicz J.P., Oleszczuk J., 

Rusin J., Sawulicka-Oleszczuk H., Stańczyk J., Szczapa J., Szwałkiewicz-Warowicka E., 

Walczak M., Wysocki J., Glazar R., Opala T., Puacz P., Ropacka M., Sajdak S., Skrzypczak J., 

Szymankiewicz M., Walkowiak A., Wiśniewska M., Wolnik-Brzozowska D., Wróblewska-

Seniuk K. Congenital malformations in Poland in the years 2003-2004 - the date from the 

Polish Registry of Congenital Malformations (PRCM). Arch. Perinat. Med. 2008; 14(3): 7-

56. (MNiSW 9.000). 

6. Anna Latos-Bieleńska, Anna Materna-Kiryluk. Aut.: [m.in.] A. Latos-Bieleńska, A. Materna-

Kiryluk, J.P. Mejnartowicz, G. Bręborowicz, J. Gadzinowski, M. Krawczyński, J. Brązert, W. 

Cichy, R. Glazar, M. Grzegorowski, M.R. Krawczyński, T. Opala, K. Pecold, M. Ropacka, S. 

Sajdak, A. Siwińska, J. Skrzypczak, B. Stoińska, M. Szymankiewicz, A. Walkowiak, K. [J.] 

Wiśniewska, M. Wiśniewska, D. Wolnik-Brzozowska, M. Wojtalik, K. Wróblewska-[Seniuk], 

J. Wysocki. Wrodzone wady rozwojowe w Polsce 2000-2002. Dane z Polskiego Rejestru 

Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydaw. Nauk., Poznań. 2006 (MNiSW: 20.000) 
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5.4 Monitorowanie utlenowania tkankowego z wykorzystaniem spektroskopii w bliskiej 

podczerwieni 

W trakcie pracy w Klinice Zakażeń Noworodków brałam udział w projekcie badawczym 

dotyczącym monitorowania utlenowania tkankowego noworodków z zastosowaniem 

spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS). Jest to nieinwazyjna i łatwa do zastosowania 

klinicznego metoda monitorowania miejscowej saturacji badanych tkanek. NIRS w połączeniu 

z pulsoksymetrią pozwala na ocenę zużycia tlenu przez tkanki. Jest to potencjalnie bardzo 

przydatne narzędzie do monitorowania utlenowania u noworodków wymagających 

intensywnej terapii. Najczęściej monitorowanym narządem jest mózg, jednak duże nadzieje 

wiąże się również z monitorowaniem utlenowania krwi w łożysku trzewnym. 

Istotnym problemem związanym ze stosowaniem NIRS są różnice techniczne pomiędzy 

dostępnymi komercyjnie monitorami. Część z nich wykorzystuje technologię LED, inne laser. 

Różnią się one konstrukcją czujników, np. odległością między elementami nadawczymi i 

odbiorczymi, czy też ilością odbiorników. Występują też prawdopodobnie różnice w zakresie 

wykorzystywanych algorytmów. Niektóre z dostępnych do wykorzystania w neonatologii 

urządzeń NIRS zarejestrowana jest do użycia jako monitory trendu, natomiast inne jako 

monitory wartości absolutnych utlenowania tkankowego. W związku z wątpliwościami 

dotyczącymi przydatności tych urządzeń do zastosowań neonatologicznych przeprowadzono 

badanie porównujące jeden z najczęściej stosowanych oksymetrów tkankowych Invos 5100C 

(monitor trendów, technologia LED) z oksymetrem Foresight (laserowy monitor wartości 

absolutnych utlenowania). Badanie polegało na jednoczesnym monitorowaniu utlenowania 

mózgowego noworodków z wykorzystaniem obydwu oksymetrów. Porównywano wartości 

utlenowania mózgowego między monitorami. Uzyskane wyniki wykazały, że wartości 

utlenowania rejestrowane przez oksymetry były porównywalne, w związku z czym wydaje się, 

że urządzenia te są jednakowo przydatne do wykorzystania w neonatologii. Monitor laserowy 

charakteryzował się jednak nieco większą dokładnością. Wyniki badania były prezentowane 

na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą oraz opublikowane w Journal of Biomedical 

Optics. 

 

Szczapa T, Karpiński Ł, Moczko J, Weindling M, Kornacka A, Wróblewska-[Seniuk] K, Adamczak 

A, Jopek A, Chojnacka K, Gadzinowski J. Comparison of cerebral tissue oxygenation values in 

full term and preterm newborns by the simultaneous use of two near-infrared spectroscopy 
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devices: an absolute and a relative trending oximeter. J. Biomed. Opt. 2013; Vol. 18, nr 8: 

087006. (IF: 2.752, MNiSW: 35.000) 

 

Referaty dotyczące monitorowania utlenowania tkankowego z wykorzystaniem 

spektroskopii w bliskiej podczerwieni na konferencjach naukowych: 

1. Szczapa T, Karpiński Ł, Moczko J, Weindling M, Kornacka A, Adamczak A, Jopek A, 

Wróblewska-Seniuk K, Chojnacka K, Gadzinowski J. A comparison of cerebral tissue 

oxygenation values in full term and preterm newborns by the simultaneous use of an 

absolute and a relative trending NIRS oximeters. XI World Congress of Perinatal Medicine. 

Moscow, June 19th-22nd, 2013. 

2. Szczapa T, Karpiński Ł, Moczko J, Weindling M, Kornacka A, Adamczak A, Wróblewska-

Seniuk K, Jopek A, Chojnacka K, Gadzinowski J, Szczapa J. A comparison of regional cerebral 

tissue oxygenation values in newborns measured simultaneously using laser (FORE-SIGHT) 

and LED (INVOS) NIRS oximeters. Pediatric Academic Societies Annual Meeting. PAS 2013. 

May 4-May 7 2013. Washington DC, USA. 

 

 

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

 

6.1 Kierowanie i udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych 

1. Metoda AABR jako element badania przesiewowego słuchu na oddziałach intensywnej 

terapii noworodka – badanie pilotażowe.  

Okres: sierpień 2017 – nadal 

Charakter udziału przy realizacji projektu: członek zespołu badawczego, koordynator 

programu w Poznaniu. 

2. Clinical Trial – CLA-CC10-02 – wieloośrodkowe, randomizowane, z podwójną ślepą próbą 

badanie kliniczne fazy II dotyczące podawania rekombinowanego ludzkiego białka 

komórek Clara 10 (białko CC10) u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania. 

Okres: 2015-2017 

Charakter udziału przy realizacji projektu: wykonawca.  

3. Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 4PO5E 120 25 – Wpływ cukrzycy 

matki na wybrane parametry metaboliczne i rozwojowe u potomstwa.  
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Promotor projektu badawczego: Prof. dr hab. Jerzy Szczapa. Okres: 2004r.-2006r. 

Charakter udziału przy realizacji projektu: główny badacz. 

4. Clinical Trial – IRDS - KL4-02 – wieloośrodkowe, randomizowane, z podwójną ślepą próbą 

badanie kliniczne fazy III nad nowym syntetycznym preparatem surfaktantu zawierającym 

peptyd przypominający białko SP-B (Surfaxin). 

Charakter udziału przy realizacji projektu: wykonawca.  

 

6.2. Aktywne uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych i krajowych 

Konferencje międzynarodowe 

1. Wroblewska-Seniuk K, Skowronska B, Pukacka M, Fichna P, Mazela J. Neonatal 

hyperinsulinemic hypoglycemia. Four case report. Pediatric Academic Societies Annual 

Meeting. San Francisco, May 6-9, 2017 – plakat 

2. Wroblewska-Seniuk K, Greczka G, Dabrowski P, Mazela J. The results of newborn hearing 

screening by means of transient otoacoustic emissions – has anything changed over 10 

years?  6th International Congress of UENPS, 23-26 November 2016; Valencia, Spain – 

plakat 

3. Wroblewska-Seniuk K, Greczka G, Dabrowski P, Mazela J. Hearing impairment in 

premature newborns – analysis based on the national hearing screening database. 12th 

World Congress of Perinatal Medicine. 3-6 November 2015; Madrid, Spain – referat ustny 

4. Wróblewska-Seniuk K, Dąbrowski P, Greczka G, Mazela J. Hearing impairment in 

premature newborns - analysis based on the national hearing screening database. 1st 

Congress of joint European Neonatal Societies (JENS 2015), 16-20 September 2015, 

Budapest, Hungary – plakat 

5. Wróblewska-Seniuk K, Greczka G, Dąbrowski P, Mazela J. Hearing impairment in 

premature newborns - analysis based on the National Hearing Screening database. 

Pediatric Academic Societies Annual Meeting. 25-28 April 2015; San Diego, USA – plakat 

6. Wróblewska-Seniuk Katarzyna, Greczka Grażyna, Dąbrowski Piotr, Mazela Jan. Hearing 

impairment in premature newborns – analysis based on the national hearing screening 

database. Hot Topics in Neonatology. 7-10 December 2014; Washington, D.C., USA – 

plakat 
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7. Wróblewska-Seniuk K, Jerzy Szczapa J. Long-term effects of neonatal macrosomia. 1st 

UENPS Congress Global Neonatology and Perinatology, 17-19 November 2008; Rome, Italy 

– plakat 

8. Szumała-Kąkol A, Wróblewska-Seniuk K, Mendelak M, Szczapa J, Gadzinowski J. Penicillin 

resistance of Streptococcus pneumoniae isolated from newborns. ISPPD-6 6th 

International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases. 8-12 June 2008; 

Reykjavik, Iceland – plakat  

9. Wróblewska-Seniuk K, Szumała-Kąkol A, Mendelak M, Szczapa J, Gadzinowski J. 

Epidemiology of Streptococcus pneumoniae in newborns. ISPPD-6 6th International 

Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases. 8-12 June 2008; Reykjavik, 

Iceland – plakat  

10. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Szczapa J. The incidence of obesity and 

insulin resistance in offspring of diabetic mothers. XXth European Congress of Perinatal 

Medicine, 24-27 May 2006, Prague, Czech Republic – referat ustny 

11. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Szczapa J. Long-term effect of 

pregestational and gestational diabetes mellitus on offspring. European Society for 

Pediatric Research, August 31 – September 3, 2005, Siena, Italy – plakat  

12. Wróblewska-Seniuk K, Nowicki S, LeBouguenec C, Nowicki BJ, Yallampalli C. The role of 

Dr/Afa fimbriae of E. coli and nitric oxide in intrauterine gestational infection. 52nd Annual 

Meeting Society for Gynecologic Investigation, 23-26 March 2005, Los Angeles, USA - 

plakat 

13. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Szczapa J. Long-term follow-up of infants of 

diabetic mothers - preliminary data. XIX European Congress of Perinatal Medicine, Athens, 

Greece, October 13-16, 2004 – plakat 

14. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Chojnacka K, Szczapa J, Gadzinowski J. 

Neonatal outcome in newborns of diabetic mothers with vascular complications. XIX 

European Congress of Perinatal Medicine, Athens, Greece, October 13-16, 2004 – plakat 

15. Wróblewska-Seniuk K, Nowicki S, Nowicki B, Yallampalli C. The role of E. coli virulence 

factors in gestational infection. Fall Meeting American Society of Microbiology. 4-6 

November 2004; Houston, USA – plakat 

16. Wróblewska-Seniuk K, Nowicki S, Nowicki B, Yallampalli C. The role of Escherichia coli 

adhesin and invasin and the effect of nitric oxide synthesis inhibition in the infection in 
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pregnant rats. 2004 McLaughlin Annual Colloquium on Infection & Immunity. University of 

Texas Medical Branch, Galveston, USA – plakat  

17. Wróblewska-Seniuk K, Chojnacka K, Szczapa J, Gadzinowski J. The results of newborn 

hearing screening by means of transient evoked otoacoustic emissions. The International 

Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention. Cernobbio, Italy, 

May 27-29, 2004 – plakat 

18. Wróblewska-Seniuk K, Pucher B, Chojnacka K, Szczapa J, Gadzinowski J, Grzegorowski M. 

The accuracy of the newborn hearing screening by means of TEOAE. The International 

Conference on Newborn Hearing Screening Diagnosis and Intervention. Cernobbio, Italy, 

May 27-29, 2004 – plakat 

19. Wróblewska-Seniuk K, Szczapa J, Gadzinowski J. Transient evoked otoacoustic emissions 

in newborn hearing screening. XVIII Biennial Symposium IERASG. International Evoked 

Response Audiometry Study Group. Puerto de la Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, 8-

12 June 2003 – plakat 

20. Wroblewska-[Seniuk] K, Szymańska D, Seniuk W, Szymańska K. Congenital malformations 

in newborns of diabetic mothers. 12th European Students’ Conferene at Charite, 21-25 

November 2001; Berlin, Germany – referat ustny 

 

Konferencje krajowe 

1. Wróblewska-Seniuk K. Badania przesiewowe słuchu u noworodków. Konferencja 

Pediatryczno-Neonatologiczna ProInfantis, 8-9 czerwca 2017; Międzyzdroje – wykład  

2. Wróblewska-Seniuk K. Wcześniactwo jako czynnik ryzyka uszkodzenia słuchu. IV 

Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Słuch Noworodka. 1 grudnia 2016; 

Poznań – wykład 

3. Wróblewska-Seniuk K. Hiperinsulinizm w okresie noworodkowym – seria przypadków. 

Międzynarodowa Konferencja Neonatologiczna NEONATUS. 24-25 września 2015; Poznań 

- wykład 

4. Wróblewska-Seniuk K. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów w okresie 

noworodkowym. Stany naglące w neonatologii. 20-21 listopada, 2015, Poznań – wykład  

5. Wróblewska-Seniuk K. Niedosłuch u noworodków urodzonych przedwcześnie. 

Międzynarodowa Konferencja Neonatologiczna NEONATUS. 2-3 października 2014; 

Poznań – wykład 
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6. Wróblewska-Seniuk K, Szczapa J. Laktoferyna cudowny lek. Rola farmaceuty w procesie 

leczenia pacjenta. 18.05.2013 Łódź – wykład  

7. Wróblewska-Seniuk K. Chylothorax u noworodków. Stany naglące w neonatologii. 23-24 

listopada, 2012. Poznań – wykład  

8. Wróblewska-Seniuk K. Postępowanie z noworodkiem matki chorej na cukrzycę. Stany 

naglące w neonatologii. 25-26 listopada, 2011. Poznań – wykład  

9. Wróblewska-Seniuk K. Matczyna glikemia a rozwój matek z cukrzycą. XII Zjazd Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego, 7-9 maja 2009, Poznań - wykład 

10. Wróblewska-Seniuk K, Wender-Ożegowska E, Szczapa J. Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy 

typu 2 u dzieci matek z cukrzycą ciążową i przedciążową. III Zjazd – XV Sympozjum 

Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych, Międzyzdroje, 6-8 października 

2005 – plakat 

11. Wroblewska-[Seniuk] K, Szymańska D, Seniuk W, Szymańska K. Congenital malformations 

in newborns of diabetic mothers. International Congress of Medical Students and Young 

Physicians, 20-22 May 2001; Poznan, Poland – referat ustny 

 

6.3. Udział w organizacji konferencji naukowych 

1. Konferencja Pediatryczno-Neonatologiczna ProInfantis, 8-9 czerwca 2017; Międzyzdroje. 

2. Międzynarodowa Konferencja Neonatologiczna NEONATUS, Poznań – w latach 2014-2017 

3. Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne, Stany naglące w neonatologii, Poznań – w 

latach 2011-2016 

4. Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne, Postępy w neonatologii, Poznań – Kiekrz – w 

latach 2006-2010 

 

6.4. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych 

1. Archives of Diseases in Childchood (IF: 3.265) – 2 prace, 2017 

2. Developmental Medicine and Child Neurology (IF: 3.116) – 1 praca 2017 

3. Clinical Diabetology – 1 praca, 2017 

4. Postępy Neonatologii – recenzent, sekretarz redakcji 
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6.5. Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych 

1. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne (PTN) 

2. Polskie Towarzystwo Pediatryczne (PTP) 

 

 

7. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

7.1. Opieka naukowa nad studentami 

W ramach pracy dydaktycznej od roku 2002 prowadzę zajęcia z zakresu neonatologii na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W Klinice 

Zakażeń Noworodków jestem osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg zajęć ze 

studentami oraz przygotowanie egzaminów testowych. Jestem również autorem sylabusów i 

programów zajęć dla wszystkich kierunków. Aktualnie prowadzę wykłady, seminaria i 

ćwiczenia z następujących przedmiotów: 

 Neonatologia – kierunek Położnictwo, studia stacjonarne I stopnia, Wydział Nauk o 

Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 Medycyna prewencyjna w neonatologii – kierunek Położnictwo, studia stacjonarne II 

stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 Medycyna prewencyjna w neonatologii – kierunek Położnictwo, studia niestacjonarne 

II stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 Metody specjalne i fizjoterapia w neonatologii – kierunek Fizjoterapia, studia 

stacjonarne II stopnia, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 Metody specjalne i fizjoterapia w neonatologii – kierunek Fizjoterapia, studia 

niestacjonarne II stopnia, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w 

Poznaniu 

 Podstawy pediatrii – kierunek Optometria, studia stacjonarne II stopnia, Wydział 

Lekarski II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 Kliniczne aspekty terapeutycznego monitorowania leków u noworodków – Fakultet – 

kierunek Farmacja, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 

 

Od kilku lat współpracuję również z Collegium Da Vinci (wcześniej Wyższa Szkoła Nauk 

Humanistycznych i Dziennikarstwa) w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Uni-Terra w Poznaniu, 

gdzie prowadzę zajęcia z zakresu „Wprowadzenie do neonatologii” oraz „Psychopatologia 
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rozwoju dziecka w I roku życia” dla studentów studiów podyplomowych na kierunku - 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

 

7.2. Opieka naukowa nad pracami licencjackimi i magisterskimi w charakterze promotora 

W czasie pracy na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu byłam promotorem szeregu prac 

licencjackich i magisterskich oraz recenzentem kilkunastu prac studentów z kierunków 

Położnictwo, Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia. 

 

7.2.1 Promotor prac licencjackich: 

1. Stymulacja ruchowa oraz wczesne usprawnianie noworodków urodzonych przedwcześnie. 

– Macul Magdalena, kierunek Fizjoterapia, rok 2010/2011. 

2. Fizjoterapia dziecka po krwawieniach dokomorowych. – Leśniewicz Paulina, kierunek 

Fizjoterapia, rok 2010/2011. 

3. Żywienie noworodków z małą urodzeniową masą ciała – aspekty pielęgniarskie. – Bożena 

Staszak, kierunek Pielęgniarstwo, rok 2009/2010. 

4. Rola pielęgniarki w opiece nad noworodkiem z martwiczym zapaleniem jelit. – Andżelika 

Goździejewicz, rok 2009/2010. 

5. Sepsa w okresie noworodkowym – etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, postępowanie 

lecznicze. – Marta Siekacz, rok 2008/2009. 

 

7.2.2 Promotor prac magisterskich: 

1. Wiedza i postawy rodziców wobec szczepień ochronnych u noworodków donoszonych i 

urodzonych przedwcześnie. – Lewandowicz Magdalena, kierunek Położnictwo – w trakcie 

przygotowywania pracy. 

2. Analiza sposobu żywienia noworodków z małą masą ciała w Klinice Zakażeń Noworodka 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. – Górewicz Bożena, kierunek Pielęgniarstwo – w 

trakcie przygotowywania pracy. 

3. Problemy okołoporodowe u noworodków z wewnątrzmacicznym zahamowaniem 

wzrastania. – Magdalena Wala, rok 2013/2014 

4. Ocena stanu klinicznego noworodków z ciąż wielopłodowych urodzonych w 

Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu w 2009 roku. – Leśniewicz 

Paulina, kierunek Położnictwo, rok 2010/2011. 
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5. Epidemiologia i obraz kliniczny niedotlenienia okołoporodowego – analiza na podstawie 

noworodków urodzonych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu 

w latach 2006-2008. –Joanna Antecka, kierunek Położnictwo, rok 2009/2010. 

 

7.3. Udział w szkoleniu specjalizacyjnym dla lekarzy 

Byłam kierownikiem specjalizacji z neonatologii dwóch osób: 

• dr n. med. Łukasz Karpiński – tytuł specjalisty – 2014 r.  

• lek. Patrycja Tesmer – w trakcie specjalizacji. 

 

Kilkakrotnie prowadziłam wykłady „Wprowadzenie do neonatologii” na „Kursie 

wprowadzającym do specjalizacji z Pediatrii”, organizowanym przez Klinikę Pneumonologii, 

Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

 

8. NAWAŻNIEJSZE STAŻE I SZKOLENIA 

2017 – Kurs oftalmoskopii dla lekarzy neonatologów – w ramach projektu pt. Poprawa 

standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim 

2016 – USG brzucha noworodka – Klinika Chorób Dzieci Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

2014 – Diagnostyka wrodzonych wad serca w oddziałach neonatologicznych – Klinika 

Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 

2014 – USG płuc noworodka – Klinika Neonatologii Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 

2013 – Diagnostyka ultrasonograficzna noworodka z małą masą ciała. Ocena 

hemodynamiki układu krążenia – Warszawski Uniwersytet Medyczny 

2012 – Zastosowanie badań dopplerowskich w neonatologii – Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

2010 – Kurs resuscytacji noworodka (Newborn Life Support, NLS)  

2010 – Nowoczesne ultrasonograficzne techniki obrazowania w położnictwie i neonatologii 

– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
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2009 – Ultrasonografia w pediatrii kurs podstawowy – Wielkopolska Szkoła Diagnostyki 

Obrazowej 

2007 – Neonatal Unit of the Simpson Centre for Reproductive Health w Edynburgu w 

Wielkiej Brytanii – clinical fellowship 

2005 – Diagnostyka echokardiograficzna wrodzonych wad serca dzieci – Dolnośląska Szkoła 

Ultrasonografii 

2003-2004 – Post-Doctoral Fellowship Department of Obstetrics and Gynecology, University 

of Texas Medical Branch, Galveston, Tx, USA 

2003 – Zasady planowania badań naukowych w medycynie – Fundacja Badawcza Nutricia 

2002 – Szkolenie w zakresie przesiewowych badań słuchu u noworodków – Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy 

2001 – Patologia Neonatale, Istituti Clinici di Perfezionamento, Mediolan, Włochy 

2000 – Cardiology Institute Asaf Harofeh Heart Institute, Zerifin, Izrael 

1997 – Medical Summer School „Neurosciences: Old Diseases, New Strategies” w 

Department of Neurology, Utrecht University Hospital, Utrecht, Holandia  

 

 

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

2016 – Zespołowa nagroda dydaktyczna Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich na 

podstawie wniosku Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej 

2010 – Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. 

Jacka Wysockiego za pracę „Long-term effects of diabetes during pregnancy on the 

offspring” opublikowaną w Pediatric Diabetes 

2007 – Stypendium Polskiego Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie w Edynburgu, Wielka 

Brytania 

2008 – Travel Grant - 6th International Symposium on Pneumococcal Diseases, Reykjavik, 

Islandia 

2007 – List Gratulacyjny od Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. n. 

med. Grzegorza H. Bręborowicza za pracę doktorską i pozostałe osiągnięcia naukowe 

w roku akademickim 2006/2007 
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2006 – Nagroda dla młodych naukowców za prezentowaną pracę „Wpływ cukrzycy matki 

na wybrane parametry metaboliczne i rozwojowe u potomstwa” na Sympozjum 

Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego w Wałczu 

2003 – Post-Doctoral Fellowship, The University of Texas Medical Branch, Galveston, USA 

2001 – Medal Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za wybitne 

osiągnięcia naukowe i społeczne.  

2001 – I nagroda w sesji ginekologiczno-położniczej, Międzynarodowy Kongres Studentów 

Medycyny i Młodych Lekarzy, maj 2001, Poznań. 

2000 – Stypendium Ministra Zdrowia za bardzo dobre wyniki w nauce i pracę naukową 

1997 – Stypendium międzynarodowego programu Tempus – III rok studiów na Universita 

degli Studi di Perugia, Perugia, Włochy. 

 

 

10. SPIS SKRÓTÓW 

ABR –  Auditory Brainstem Responses – potencjały wywołane z pnia mózgu 

AABR – Automated Auditory Brainstem Responses – automatyczne potencjały 

wywołane z pnia mózgu 

JCIH  – Joint Committee on Infant Hearing 

LGA – Large for Gestational Age – noworodek zbyt duży w stosunku do wieku 

ciążowego 

L-NAME – N(G)-nitro-L-arginine methyl ester – inhibitor syntazy tlenku azotu 

nHL  – normal hearing level – próg słyszalności dźwięku u zdrowego człowieka 

NIRS – Near Infrared Spectroscopy – spektroskopia w bliskiej podczerwieni 

OAE  – Otoacoustic Emissions – otoemisje akustyczne 

RR – Relative Risk – względne ryzyko 

SGA – Small for Gestational Age – noworodek zbyt mały w stosunku do wieku 

ciążowego 

TEOAE – Transient Evoked Otoacoustic Emissions – otoemisje akustyczne 

wywołane trzaskiem 
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