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1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko: Piotr Robert Szkodziak 

Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych 

Stanowisko: Adiunkt 

Adres służbowy: 

III Katedra i Klinika Ginekologii 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 

20-954 Lublin; ul. Jaczewskiego 8 

 

2. Wykształcenie 

1. Uzyskanie dyplomu lekarza z wynikiem bardzo dobrym – 1994 r. Akademia Medyczna w 

Lublinie; 

2. Uzyskanie specjalizacji I stopnia z dziedziny położnictwa i ginekologii – 2000 rok; 

3. Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem 

Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie – 2002 r. na podstawie rozprawy doktorskiej 

pod tytułem „Wpływ cukrzycy doświadczalnej na budowę morfologiczną i 

niektóre wskaźniki biochemiczne wątroby u królika”. Praca doktorska została 

wyróżniona. 

Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Zbigniew Wójtowicz 

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Czerny, prof. dr hab. Stanisław Fliger 

4. Uzyskanie specjalizacji II stopnia z dziedziny położnictwa i ginekologii – 2007 r. 

5. Uzyskanie specjalizacji z dziedziny endokrynologii – 2017 r. 
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 

1. 1994-1995 – Staż Podyplomowy Lekarza w Samodzielnym Państwowym Szpitalu 

Klinicznym Nr 1 w Lublinie 

2. 1994-2001 – asystent w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

3. 2001-2015 – asystent w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie 

4. 2015 i nadal – adiunkt w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie 

5. 1999 – 2001– młodszy asystent w Klinice Perinatologii i Położnictwa Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie 

6. 2001-2007 – asystent w Klinice Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 4 w Lublinie 

7. 2007 i nadal - starszy asystent w Klinice Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 4 w Lublinie 

Punkty 5-7 dotyczą działalności leczniczej oraz pełnienia dyżurów lekarskich. 

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt 2 

Ustawy (Dz.U. 2018 poz. 1668 z dnia 20 lipca 2018 r.) 

4.1. Podsumowanie działalności naukowej (na podstawie danych bibliometrycznych) 

Jestem autorem lub współautorem 25 (5 przed, oraz 20 po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

medycznych) oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych opublikowanych w 

czasopismach naukowych, z których 14 zostało opublikowanych w czasopismach z Impact 

Factor. Ich IF wynosi 22.890, a punktacja PK – 502.00. 

Jestem autorem lub współautorem 29 (1 przed, oraz 28 po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

medycznych) pełnotekstowych prac przeglądowych opublikowanych w czasopismach 

naukowych, z których 9 zostało opublikowanych w czasopismach z Impact Factor. Ich IF 

wynosi 6.741, a punktacja PK – 208.00. 



 6 

Jestem autorem lub współautorem 30 (0 przed, oraz 30 po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

medycznych) opisów przypadków opublikowanych w czasopismach naukowych, z których 6 

zostało opublikowanych w czasopismach z Impact Factor. Ich IF wynosi 6.706, a punktacja 

PK – 160.00. 

Łączny IF dla mojego dorobku (prace oryginalne, przeglądowe i opisy przypadków 

opublikowane w czasopismach naukowych) wynosi 36.337, punktacja PK – 870.00. 

W moim dorobku znajduje się również 110 streszczeń: 58 ze zjazdów międzynarodowych i 

52 ze zjazdów krajowych. 

Jestem także autorem lub współautorem 42 rozdziałów (PK – 180.00) w książkach 

krajowych, 1 pracy monograficznej (PK – 3.00) oraz 3 publikacji o innym charakterze. 

W sumie daje to liczbę 240 pozycji, o łącznym IF – 36.337 (PK – 1053.00). 

• liczba cytowań wg bazy Web of ScienceTM Core Collection (bez autocytowań): 128 

• liczba cytowań wg bazy Web of ScienceTM Core Collection (z autocytowaniami): 

134 

• h-index wg bazy Web of ScienceTM Core Collection: 6 

• liczba cytowań wg bazy Scopus (bez autocytowań): 173 

• liczba cytowań wg bazy Scopus (z autocytowaniami): 181 

• h-index wg bazy Scopus: 8 

Pełna analiza bibliometryczna (przygotowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie) mojego dorobku naukowego zawarta jest w załączniku nr 7. 

4.2. Charakterystyka osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe zgłaszane do postępowania habilitacyjnego stanowi cykl 17 publikacji 

naukowych pod wspólnym tytułem „Nowe techniki diagnostyczno-terapeutyczne 

w medycynie rozrodu”. Sumaryczny IF dla prac wchodzących w skład osiągnięcia 

naukowego wynosi 11.369 (PK – 396.00). Cykl obejmuje: 15 artykułów w czasopismach (6 

prac oryginalnych, 5 prac przeglądowych, 4 opisy przypadków) oraz 2 rozdziały w książkach. 

Ponadto do wykazu zostało dołączonych 6 doniesień (1/s – 6/s) w recenzowanych 

materiałach z konferencji międzynarodowych prezentowanych, poza cyklem, a stanowiących 

znaczny wkład w rozwój technik diagnostyczno-terapeutycznych w medycynie rozrodu. 
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Jestem pierwszym autorem 11 prac (10 artykułów w czasopismach, 1 rozdział książki) oraz 6 

doniesień w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych o łącznym IF – 

8.578 (PK – 314.00). 

Wymienione prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych. 

Oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia, określające wkład 

każdego z nich w powstanie publikacji znajdują się w załączniku nr 4. 

4.3. Wykaz prac (23 pozycje) 

4.3.1. Artykuły w czasopismach (14 pozycji) 

1. PIOTR SZKODZIAK, JAROSŁAW KRZYŻANOWSKI, ARKADIUSZ 

KRZYŻANOWSKI, FILIP SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, 

ANNA KWAŚNIEWSKA, TOMASZ PASZKOWSKI. The role of the “beret” sign and other 

markers in ultrasound diagnostic of the acrania-exencephaly-anencephaly sequence stages. 

Arch. Gynecol. Obstet. 2020 s. 1-10. DOI: 10.1007/s00404-020-05650-y. 

(IF – 2.283; PK – 70.00) (praca oryginalna). 

Mój wkład pracy: studium anatomiczne nad objawem („beretu”), opracowanie koncepcji i 

zaplanowanie badania, wybór metodyki, analiza literatury, współudział w analizie danych, 

opracowanie wniosków, przygotowanie i napisanie manuskryptu, przygotowanie rycin, 

zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnienie integralności pracy, 

korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

Wyniki tej pracy prezentowane były również na XXII Światowym Kongresie Ultrasonografii w 

Położnictwie i Ginekologii, Kopenhaga, Dania (9-13 wrzesień 2012) oraz jako rozdział 

książki: Objaw "beretu" - element różnicujący rozpoznanie exencephalii i anencephalii 

podczas badania ultrasonograficznego w I i II trymestrze ciąży. PIOTR SZKODZIAK, 

TOMASZ PASZKOWSKI. W: Przypadki kliniczne w perinatologii. Pod red. Mirosława 

Wielgosia, Pawła Kamińskiego Warszawa 2012, Medical Education, s. 149-154, ISBN 978-

83-62510-44-3. 

2. PIOTR SZKODZIAK, ANDRZEJ WOŹNIAK, FILIP SZKODZIAK, GRZEGORZ 

BUSZEWICZ, PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK. Green urine sign after 

laparoscopic chromopertubation as an effect of severe contrast intravasation: a report of three 

cases. J. Int. Med. Res. 2020 vol. 48 nr 8 s. 1-7. DOI: 10.1177/0300060520942083. 
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(IF – 1.287; PK – 40.00) (opis przypadku). 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji i zaplanowanie badania, wybór metodyki, analiza 

literatury, współudział w analizie przypadków, opracowanie wniosków, przygotowanie i 

napisanie manuskryptu, przygotowanie rycin, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, 

zapewnienie integralności pracy, korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

3. PIOTR SZKODZIAK, ANNA STĘPNIAK, PIOTR CZUCZWAR, FILIP SZKODZIAK, 

TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK. Is it necessary to correct a caesarean 

scar defect before a subsequent pregnancy? A report of three cases. J. Int. Med. Res. 2019 vol. 

47 nr 5 s. 2248-2255. DOI: 10.1177/0300060519835068. 

(IF – 1.287; PK – 40.00) (opis przypadku). 

Mój wkład pracy: studium anatomiczne oraz opracowanie procedur do zabiegu operacyjnego 

(histerolaparotomia), opracowanie koncepcji i zaplanowanie badania, wybór metodyki, 

analiza literatury, współudział w analizie przypadków, opracowanie wniosków, 

przygotowanie i napisanie manuskryptu, przygotowanie rycin, zatwierdzenie ostatecznej 

wersji manuskryptu, zapewnienie integralności pracy, korespondencja z Redakcją i 

Recenzentami. 

Wyniki tej pracy prezentowane były również na XXVI Światowym Kongresie Ultrasonografii 

w Położnictwie i Ginekologii, Rzym, Włochy (24-28 wrzesień 2016). 

4. PIOTR SZKODZIAK, KRZYSZTOF PYRA, FILIP SZKODZIAK, JAROSŁAW 

KRZYŻANOWSKI, PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ 

JARGIEŁŁO, TOMASZ PASZKOWSKI. The Lublin Protocol of the uterine arteries 

embolization in the treatment of symptomatic uterine fibroids. J. Vis. Exp. 2020 vol. 163 [art. 

nr] e61530, s. 1-52. DOI: 10.3791/61530. 

(IF – 1.163; PK – 70.00) (praca oryginalna). 

Publikacja w formie wideo artykułu. Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji i 

zaplanowanie badania, wybór metodyki, analiza literatury, współudział w analizie danych, 

opracowanie wniosków, przygotowanie i napisanie protokołu oraz manuskryptu, 

przygotowanie i stworzenie rycin, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnienie 

integralności pracy, korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

5. PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, EWA 

WOŹNIAKOWSKA, PAWEŁ MILART, ARTUR MROCZKOWSKI, TOMASZ 
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PASZKOWSKI. Infertility in the light of new scientific reports - focus on male factor. Ann. 

Agric. Environ. Med. 2016 vol. 23 nr 2 s. 227-230. DOI: 10.5604/12321966.1203881. 

(IF – 0.601; PK – 15.00) (praca przeglądowa). 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji i zaplanowanie badania, wybór metodyki, analiza 

literatury, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, przygotowanie i napisanie 

manuskryptu, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnienie integralności pracy, 

korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

6. PIOTR ROBERT SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, WOJCIECH WRONA, 

TOMASZ PASZKOWSKI, FILIP SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK. Ascites Index - 

a novel technique to evaluate ascites in ovarian hyperstimulation syndrome: a concept-proof 

study. Ginekol. Pol. 2018 vol. 89 nr 4 s. 183-189. DOI: 10.5603/GP.a2018.0031. 

(IF – 0.747; PK – 15.00) (praca oryginalna). 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji i zaplanowanie badania, wybór metodyki, analiza 

literatury, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, przygotowanie i napisanie 

manuskryptu, stworzenie i przygotowanie rycin, zatwierdzenie ostatecznej wersji 

manuskryptu, zapewnienie integralności pracy, korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

Wyniki tej pracy prezentowane były również na XXII Światowym Kongresie Ultrasonografii w 

Położnictwie i Ginekologii, Kopenhaga, Dania (9-13 wrzesień 2012). 

7. PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, TOMASZ 

PASZKOWSKI, PAWEŁ MILART, EWA WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH 

SZLICHTYNG. Usefulness of three-dimensional transvaginal ultrasonography and 

hysterosalpingography in diagnosing uterine anomalies. (Przydatność trójwymiarowej 

ultrasonografii dopochwowej oraz histerosalpingografii w diagnostyce wad macicy.). 

Ginekol. Pol. 2014 vol. 85 nr 5 s. 354-359. DOI: 10.17772/gp/1742. 

(IF – 0.601; PK – 15.00) (praca oryginalna). 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji i zaplanowanie badania, wybór metodyki, analiza 

literatury, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, przygotowanie i napisanie 

manuskryptu, przygotowanie rycin, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, 

zapewnienie integralności pracy, korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

Wyniki tej pracy zostały zakwalifikowane do prezentacji na XXIX Kongresie Polskiego 

towarzystwa Anatomicznego, Bydgoszcz, Polska (3-5 wrzesień 2009) oraz na XXVII 
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Dorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii 

(ESHRE), Sztokholm, Szwecja (3-6 lipiec 2011). 

8. PIOTR SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, EWA 

WOŹNIAKOWSKA, TOMASZ PASZKOWSKI. Zagrożenia zdrowotne w okresie 

menopauzy u pacjentek z zespołem policystycznych jajników. (Health risks in menopausal 

women with polycystic ovary syndrome.). Prz. Menopauz. 2013 R. 12 nr 1 s. 57-62. DOI: 

10.5114/pm.2013.33423. 

(IF – 0.381; PK – 15.00) (praca przeglądowa). 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji i zaplanowanie badania, wybór metodyki, analiza 

literatury, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, przygotowanie i napisanie 

manuskryptu, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnienie integralności pracy, 

korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

9. PIOTR SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, KRZYSZTOF PYRA, FILIP 

SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, HUGO RIO TINTO, SŁAWOMIR WOŹNIAK. 

Ascites Index - an attempt to objectify the assessment of ascites. J. Ultrason. 2018 vol. 18 nr 

73 s. 140-147. DOI: 10.15557/JoU.2018.0020. 

(PK – 10.00) (praca oryginalna). 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji i zaplanowanie badania, wybór metodyki, analiza 

literatury, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, przygotowanie i napisanie 

manuskryptu, przygotowanie rycin, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, 

zapewnienie integralności pracy, korespondencja z Redakcją i Recenzentami. Praca powstała 

przy współpracy z Zakładem Radiologii Fundacji Champalimaud, Lisbona, Portugalia. 

Wyniki tej pracy prezentowane były również na XX Światowym Kongresie Ultrasonografii w 

Położnictwie i Ginekologii, Praga, Czechy (10-14 październik 2010) jako rozdział książki: 

Ocena wielkości wodobrzusza. PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH 

WRONA, EWA WOŹNIAKOWSKA, PIOTR CZUCZWAR, MACIEJ PASZKOWSKI, MONIKA 

PASZKOWSKA, TOMASZ PALACZ, KATARZYNA WÓJCIK, MAGDALENA KŁUDKA-

STERNIK, TOMASZ RADOMAŃSKI. W: Postępy w medycynie menopauzy. Pod. red. 

Tomasza Paszkowskiego, Lublin 2009, IZT, s. 290-298, ISBN 978-83-88691-41-6. 
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10. PIOTR SZKODZIAK, FILIP SZKODZIAK, KAMILA TRZECIAK, PIOTR 

CZUCZWAR. Minimally invasive procedures in the management of uterine fibroids. Prz. 

Menopauz. 2017 vol. 16 nr 4 s. 122-125. DOI: 10.5114/pm.2017.72756. 

(PK – 15.00) (praca przeglądowa). 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji i zaplanowanie badania, wybór metodyki, analiza 

literatury, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, przygotowanie i napisanie 

manuskryptu, przygotowanie rycin, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, 

zapewnienie integralności pracy, korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

11. FILIP SZKODZIAK, JAROSŁAW KRZYŻANOWSKI, PIOTR SZKODZIAK. 

Psychological aspects of infertility. A systematic review. J. Int. Med. Res. 2020 vol. 48 nr 6 s. 

1-13. DOI: 10.1177/0300060520932403. 

(IF – 1.287; PK – 40.00) (praca przeglądowa). 

Mój wkład pracy: współudział w opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wybór 

metodyki, analiza literatury, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, 

przygotowanie i napisanie manuskryptu, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, 

zapewnienie integralności pracy, korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

Wyniki tej pracy prezentowane były również na V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: 

Innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie. Lublin, 20 października 2017. 

12. MACIEJ PASZKOWSKI, PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, MONIKA 

PASZKOWSKA, PIOTR SZKODZIAK, KRZYSZTOF PATYRA, TOMASZ 

PASZKOWSKI. Selected non-somatic risk factors for pregnancy loss in patients with 

abnormal early pregnancy. Ann. Agric. Environ. Med. 2016 vol. 23 nr 1 s. 153-156. DOI: 

10.5604/12321966.1196872. 

(IF – 0.829; PK – 20.00) (praca oryginalna). 

Mój wkład pracy: współudział w analizie piśmiennictwa oraz opracowaniu wniosków, analiza 

statystyczna, udział w przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, udział w zatwierdzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu oraz zapewnieniu integralności pracy. 

13. SŁAWOMIR WOŹNIAK, KRZYSZTOF PYRA, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, 

PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, MAŁGORZATA 

SZCZERBO-TROJANOWSKA. Uterine artery embolization using gelatin sponge particles 

performed due to massive vaginal bleeding caused by ectopic pregnancy within a cesarean 
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scar: a case study. (Opis zabiegu embolizacji tętnic macicznych przy użyciu spongostanu 

przeprowadzonej u pacjentki z objawami masywnego krwotoku z powodu ciąży 

zlokalizowanej w bliźnie po cięciu cesarskim - analiza przypadku klinicznego.). Ginekol. Pol. 

2013 vol. 84 nr 11 s. 966-969. DOI: 10.17772/gp/1668. 

(IF – 0.675; PK – 15.00) (opis przypadku). 

Mój wkład pracy: współudział w analizie danych i piśmiennictwa oraz opracowaniu 

wniosków, udział w przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, udział w zatwierdzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu oraz zapewnieniu integralności pracy. 

Wyniki tej pracy prezentowane były również na XXIV Światowym Kongresie Ultrasonografii 

w Położnictwie i Ginekologii, Barcelona, Hiszpania (14-17 wrzesień 2014) oraz na XXXI 

Dorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii 

(ESHRE), Lizbona, Portugalia (14-17 czerwiec 2015). 

14. PIOTR CZUCZWAR, ANNA STĘPNIAK, PIOTR SZKODZIAK, WOJCIECH 

WRONA, SŁAWOMIR WOŹNIAK. Amenorrhea after chemoembolization and suction 

curettage of caesarean scar pregnancy. Ginekol. Pol. 2017 vol. 88 nr 11 s. 637-638. DOI: 

10.5603/GP.a2017.0114. 

(opis przypadku). 

Mój wkład pracy: współudział w analizie piśmiennictwa oraz opracowaniu wniosków, 

współudział w przygotowaniu i napisaniu manuskryptu, przygotowanie rycin, udział w 

zatwierdzeniu ostatecznej wersji manuskryptu oraz zapewnieniu integralności pracy. 

15. TOMASZ PASZKOWSKI, WOJCIECH WRONA, PIOTR SZKODZIAK. Rola 

przyczyn endokrynnych w etiopatogenezie poronienia samoistnego po IVF-ET. (The role of 

endocrine factors in the pathogenesis of spontaneous abortion after IVF-ET.). Endokrynol. 

Pol. 2005 t. 56 nr 6 s. 970-974. 

(PK – 3.00) (praca przeglądowa). 

Mój wkład pracy: współudział w opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wybór 

metodyki, analiza literatury, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, 

przygotowanie i napisanie manuskryptu, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, 

zapewnienie integralności pracy. 
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4.3.2. Rozdziały w książkach (2 pozycje) 

16. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, MACIEJ PASZKOWSKI, TOMASZ 

RADOMAŃSKI. Poronienie. W: Położnictwo. T. 2. Medycyna matczyno-płodowa. Red. 

nauk. tomu 2: Grzegorz H. Bręborowicz, Tomasz Paszkowski Warszawa 2012, Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, s. 1-9, ISBN 978-83-200-4271-9. 

(PK – 4.00) (praca przeglądowa). 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji, wybór metodyki, analiza literatury, współudział w 

analizie danych, opracowanie wniosków, przygotowanie i napisanie manuskryptu, 

przygotowanie rycin, zatwierdzenie ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnienie 

integralności pracy, korespondencja z Redakcją i Recenzentami. 

Publikacja znajduje się na liście lektur zalecanych przez Centrum Egzaminów Medycznych 

do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii 

(https://www.cem.edu.pl/podreczniki_spec/ginekologia.pdf). 

17. MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ 

PASZKOWSKI. Rozejście się mięśnia macicy w bliźnie po cięciu cesarskim. W: Sytuacje 

kliniczne w położnictwie. Red. nauk. Grzegorz H. Breborowicz, Mariola Rapacka-Lesiak, 

Mirosław Wielgoś, Tomasz Paszkowski Warszawa 2016, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 

3-12, ISBN 978-83-200-5006-6. 

(PK – 4.00) (praca przeglądowa). 

Mój wkład pracy: studium anatomiczne oraz opracowanie procedur do zabiegu operacyjnego 

(histerolaparotomia), współudział w opracowaniu koncepcji i zaplanowaniu badania, wybór 

metodyki, analiza literatury, współudział w analizie danych, opracowanie wniosków, 

przygotowanie i napisanie manuskryptu, przygotowanie rycin, zatwierdzenie ostatecznej 

wersji manuskryptu, zapewnienie integralności pracy, korespondencja z Redakcją i 

Recenzentami. 

Publikacja znajduje się na liście lektur zalecanych przez Centrum Egzaminów Medycznych 

do specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii 

(https://www.cem.edu.pl/podreczniki_spec/ginekologia.pdf). 
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4.3.3. Związane z cyklem powiązanych tematycznie artykułów naukowych doniesienia w 

recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych (6 pozycji) 

1/s. PIOTR R. SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, 

KATARZYNA WÓJCIK, TOMASZ PASZKOWSKI. Is vascularization flow index useful in 

monitoring methotrexate treatment of ectopic pregnancies? Ultrasound Obstet. Gynecol. 2010 

vol. 36 suppl. 1 s. 230, 20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 

Prague, 10-14 October 2010. 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji, współudział w analizie piśmiennictwa oraz 

opracowaniu wniosków, przygotowanie i napisanie manuskryptu, udział w zatwierdzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy. 

2/s. PIOTR SZKODZIAK, KRZYSZTOF PLEWKA, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR 

CZUCZWAR, ARTUR MROCZKOWSKI. Modified semen processing technique in a 

retrograde ejaculation infertile patient for the purpose of intrauterine insemination a case 

report. Hum. Reprod. 2012 vol. 27 suppl. 2 s. i121-i122, DOI: 10.1093/humrep/27.s2.73, 28th 

Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology. Istambul, 

1-4 July 2012. 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji, współudział w analizie piśmiennictwa oraz 

opracowaniu wniosków, przygotowanie i napisanie manuskryptu, udział w zatwierdzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy. 

3/s. PIOTR R. SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, TOMASZ 

PASZKOWSKI. Influence of insulin resistance level on ultrasound imaging of the ovaries in 

women with polycystic ovary syndrome: preliminary study. Ultrasound Obstet. Gynecol. 

2015 vol. 46 suppl. 1 s. 227, 25th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and 

Gynecology. Montréal, 11-14 October 2015. 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji, współudział w analizie piśmiennictwa oraz 

opracowaniu wniosków, przygotowanie i napisanie manuskryptu, udział w zatwierdzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy. 

4/s. PIOTR R. SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, MACIEJ 

PASZKOWSKI, TOMASZ PASZKOWSKI. Usefulness of elastography in the assessment of 

Caesarean scar defects in women qualified for surgical scar correction. Ultrasound Obstet. 

Gynecol. 2016 vol. 48 suppl. 1 s. 392, 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and 

Gynecology. Rome, 24-28 September 2016. DOI: 10.1002/uog.17199. 
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Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji, współudział w analizie piśmiennictwa oraz 

opracowaniu wniosków, przygotowanie i napisanie manuskryptu, udział w zatwierdzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy. 

5/s. PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, WOJCIECH 

WRONA, KAMILA TRZECIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. Value of “elasto strain ratio” 

ultrasound elastography in the diagnosis of intramural uterine fibroids: preliminary study. 

Ultrasound Obstet. Gynecol. 2017 vol. 50 suppl. 1 s. 126, 27th World Congress on Ultrasound 

in Obstetrics and Gynecology. Vienna, 16–19 September 2017. 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji, współudział w analizie piśmiennictwa oraz 

opracowaniu wniosków, przygotowanie i napisanie manuskryptu, udział w zatwierdzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy. 

6/s. PIOTR R. SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, FILIP P. 

SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. Ultrasound image of the uterus after myomectomy 

of large fibroids with intraoperative application of absorptive materials with fibrinogen. 

Ultrasound Obstet. Gynecol. 2018 vol. 52 suppl. 1 s. 259-260, 28th World Congress on 

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Singapore, 20-24 October 2018. DOI: 

10.1002/uog.20019. 

Mój wkład pracy: opracowanie koncepcji, współudział w analizie piśmiennictwa oraz 

opracowaniu wniosków, przygotowanie i napisanie manuskryptu, udział w zatwierdzeniu 

ostatecznej wersji manuskryptu, zapewnieniu integralności pracy. 

4.3.4. Inne aktywności związane z cyklem powiązanych tematycznie artykułów naukowych 

Zagadnienia dotyczące nowych technik diagnostyczno-terapeutycznych oraz objawów 

klinicznych w medycynie rozrodu były tematami wielu moich wykładów krajowych 

wygłoszonych na imienne zaproszenie: 

1. PIOTR SZKODZIAK. Ultrasonografia 3D w diagnostyce wad anatomicznych macicy. 

Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego „Nowoczesne 

ultrasonograficzne techniki obrazowania”. Kazimierz Dolny. 2-3 września 2011. 

2. PIOTR SZKODZIAK. Mięśniaki macicy a płodność kobiet. W: II Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa: Dni Trzech Kultur w Medycynie. Usługi i turystyka zdrowotna. Włodawa, 20-

09.2014. [Streszcz.] s. 7-8. 
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3. PIOTR SZKODZIAK. Wpływ czynników środowiskowych na powstawanie wrodzonych 

wad macicy. Aktualne poglądy na diagnostykę oraz leczenie wrodzonych wad macicy. W: III 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Środowiskowe i rekreacyjne uwarunkowania zdrowia 

człowieka. Włodawa, 19.09.2015. [Streszcz.] s. 9-10. 

4. PIOTR SZKODZIAK. Zespół policystycznych jajników (PCOS) u pacjentki z otyłością II 

stopnia w kontekście niepłodności - opis przypadku. (Polycystic ovary syndrome (PCOS) in 

patient with obesity III degree in the context of infertility - case report.). W: Trends in 

dietetics 2016. Najnowsze doniesienia, trendy i kontrowersje w dietetyce. Łódź, 5.11.2016. 

[Streszcz.] s. 28. 

5. PIOTR SZKODZIAK. Wpływ leczenia mio-inozytolem na insulinooporność u pacjentek 

z rozpoznanym zespołem policystycznych jajników w obserwacji 3-miesięcznej. (The effect 

of therapy with myo-inositol on insulin resistance of patients with polycystic ovary syndrome 

followed up for 3 months.). W: Trends in dietetics 2016. Najnowsze doniesienia, trendy i 

kontrowersje w dietetyce. Łódź, 5.11.2016. [Streszcz.] s. 26. 

6. PIOTR SZKODZIAK. Otyłość a ciąża. W: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: 

Lubelskie Dni Promujące Zdrowie: „Nadwaga i otyłość. Trening zdrowia”. Lublin, 1-2 

czerwca 2016. [Streszcz.] s. 29-30. 

7. PIOTR SZKODZIAK. Defekt blizny ureterotomijnej po cięciu cesarskim – metody 

rekonstrukcji. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Renesans Ginekologii Estetycznej i 

Rekonstrukcyjnej”. Zamość. 9-10 września 2016. 

8. KRZYSZTOF PYRA, IRENEUSZ ZYCH, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR 

SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, TOMASZ JARGIEŁŁO, MAŁGORZATA 

SZCZERBO-TROJANOWSKA. Miejsce selektywnej histerosalpingografii (SHSG) i przez 

pochwowego udrażnia jajowodów w leczeniu niepłodności. W: IV Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa: Innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie. Lublin, 18 

listopada 2016. [Streszcz.] s. 14-15. 

9. PIOTR SZKODZIAK, FILIP SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK. Techniki 

wykorzystywane w ocenie jamy macicy oraz jajowodów. W: V Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa: Innowacyjne technologie medyczne - znaczenie i zastosowanie. Lublin, 20 

października 2017. [Streszcz.] s. 36-38. 
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10. PIOTR SZKODZIAK. Ascites Index – próba obiektywizacji oceny nasilenia 

wodobrzusza. XII Warszawskie Dni Ultrasonograficzne „Ginekologia i Położnictwo – State 

of the Art. 2017”. Warszawa. 19-20 maja 2017. 

Kopie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego – załącznik nr 5. 

4.4. Omówienie osiągnięcia naukowego 

4.4.1. Wprowadzenie 

Medycyna rozrodu to jeden z najbardziej intensywnie eksplorowanych obszarów nauk 

medycznych. Niepowodzenia rozrodu stanowią poważny problem zarówno medyczny, 

społeczny, jak i demograficzny. Problemy z zajściem w ciążę oraz jej utrzymaniem były 

zawsze i nadal są poważnym problemem w skali światowej. Szacuje się, że dla 15% par w 

Europie i USA, 12,5 % par w Chinach i około 10% par w krajach Bliskiego Wschodu chęć 

posiadania dziecka napotyka poważny problem o złożonym podłożu etiopatologicznym. 

Diagnostyka oraz leczenie niepłodności są złożone i obejmują zarówno kobiety jak i 

mężczyzn, ponadto dotyczą nie tylko struktur anatomicznych układów rozrodczych obu płci, 

jak również układu endokrynnego, nerwowego, immunologicznego oraz szeroko pojętej 

genetyki człowieka. Wśród przyczyn niepłodności wymienia się między innymi: zaburzenia 

spermatogenezy, nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu jajników oraz macicy, 

dysfunkcje w funkcjonowaniu osi podwzgórzowo-przysadkowo-jajnikowej oraz tarczycy. 

Zakłada się taki sam procentowy udział czynników sprawczych niepłodności leżących po 

stronie kobiety, jak i mężczyzny.  

Istnieje wiele metod diagnostycznych, a w ślad za nimi również dostępnych metod 

terapeutycznych, które stale są rozwijane. Pomimo tego nie uzyskuje się stuprocentowej 

skuteczności w leczeniu niepłodności. 

Skuteczność terapii pozostaje kwestią właściwego rozpoznania oraz doboru skutecznej 

metody leczenia. Powszechnie stosuje się małoinwazyjne leczenie chirurgiczne, terapie 

hormonalne oraz techniki rozrodu wspomaganego, jak inseminacja domaciczna czy 

zapłodnienie pozaustrojowe. Należy przy tym pamiętać, że każde postępowanie 

diagnostyczno-terapeutyczne powinno być indywidualnie „szyte na miarę” dla każdej pary 

borykającej się z problemem niepłodności. 

W około 20% przypadków pomimo szerokiej diagnostyki nie udaje się jednoznacznie określić 

powodów niepłodności, nazywanej w tych przypadkach niepłodnością idiopatyczną. Dlatego 
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też badania w kierunku rozwoju nowych technik diagnostyczno-terapeutycznych w 

medycynie rozrodu są konieczne. 

4.4.2. Cel badań 

Celem cyklu prac naukowych przedstawionych do postępowania habilitacyjnego jest opisanie 

oraz ocena kliniczna nowych technik diagnostyczno-terapeutycznych mających zastosowanie 

w medycynie rozrodu. 

4.4.3. Omówienie wyników badań 

Każdy lekarz zajmujący cię szeroko pojętą medycyną rozrodu staje przed dylematem 

przyczyn niepowodzenia terapii. Dotyczy to zarówno braku ciąży, jak również powikłań 

położniczych, w tym także wrodzonych wad płodów. 

Pierwsza (pozycja 1) z prezentowanych w cyklu prac dotyczy wykorzystania badania 

ultrasonograficznego pierwszego oraz drugiego trymestru ciąży w diagnostyce sekwencji 

akrania-exencefalia-anencefalia (bezczaszkowie-bezmózgowie, AEAS, acrania-exencephaly-

anencephaly sequence) letalnej wady cewy nerwowej (NTD, neural tube defect). Wady cewy 

nerwowej to grupa heterogenicznych oraz złożonych, wrodzonych anomalii ośrodkowego 

układu nerwowego stanowiących drugą po wadach serca anomalię rozwojową płodu. 

Występują z częstością 1/100 do 1/1000 ciąż oraz mają pochodzenie wieloczynnikowe. Duży 

odsetek NTD nadal pozostaje niezdiagnozowany. W Europie częstotliwość NTD utrzymuje 

się na poziomie 2,3 na 1000 urodzeń. Etiologia NTD, pomimo licznych badań, nadal 

pozostaje problemem nie w pełni wyjaśnionym. Z badań epidemiologicznych wynika, że ich 

występowanie jest uzależnione od czynników genetycznych, uwarunkowanych 

dziedziczeniem wielogenowym oraz od czynników środowiskowych, które mogą powodować 

ekspresję zmutowanych genów. 

Publikacja jest wynikiem badań prowadzonych przez dwie kliniki Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, w okresie 14 lat. W dostępnej literaturze przedmiotu charakterystyka 

poszczególnych etapów AEAS jest nieprecyzyjna, a przypadki poddawane analizie są 

nieprawidłowo rozpoznane. Dlatego celem tej pracy była analiza cech charakterystycznych w 

badaniu ultrasonograficznym dla poszczególnych etapów AEAS. Do badania włączono 10 

pacjentek. Przedstawiono stan wiedzy na temat etiologii powstania AEAS, powiązano znane 

objawy ultrasonograficzne (objaw „myszki Miki” oraz objaw oczu żaby) z właściwymi 

etapami AEAS. Ponadto w wyniku obserwacji i analizy danych obrazowych wprowadzono 

opracowany przez autorów objaw charakterystyczny dla bezczaszkowia, nazwany objawem 
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„beretu” oraz wyodrębniono dwa typy bezmózgowia – pierwotny i wtórny. W przypadku 

bezmózgowia, różnicowanie postaci pierwotnej od wtórnej polega na analizie 

echogeniczności płynu owodniowgo, co zostało po raz pierwszy opisane przez autorów. 

Wartość naukową oraz walor praktyczny tej publikacji dodatkowo potwierdza fakt, że 40% z 

zacytowanych prac błędnie identyfikuje poszczególne etapy AEAS. 

Druga (pozycja 2) z prezentowanych w cyklu prac stanowi serię trzech przypadków, 

poddanych laparoskopowej chromopertubacji z powodu podejrzenia jajowodowej przyczyny 

niepłodności. Jako środka kontrastowego użyto błękitu metylenowego. Po zabiegu (około 2 

godziny) u tych kobiet zaobserwowano wydzielanie zielonego moczu. Analiza przebiegu 

zabiegu operacyjnego oraz badania toksykologiczne wykazały przedostanie się błękitu 

metylenowego do krwioobiegu w mechanizmie intrawazacji. W wyniku filtracji barwnika 

przez nerki pojawia się zielone zabarwienie moczu. Powikłanie to zostało w tej publikacji po 

raz pierwszy opisane w literaturze i nazwane objawem „zielonego moczu”. 

W publikacji opisano postępowanie oraz przeanalizowano czynniki ryzyka wystąpienia tego 

powikłania, a także przedstawiono możliwe konsekwencje w postaci ryzyka przewodnienia 

izotonicznego. 

Częstą przyczyną niepowodzeń rozrodu są nieprawidłowości w budowie macicy. Zagadnienie 

to porusza 5 prac z cyklu i 3 poza cyklem (pozycje: 3, 4, 7, 10, 17, 4/s, 5/s, 6/s). W 

publikacjach zaprezentowanych pod pozycjami 3, 17 oraz 4/s przedstawiono wynik badań 

nad problemem defektu blizny po cięciu cesarskim (CSD, cesarean scar defect). Częstość 

wykonywania cięcia cesarskiego wzrosła w ostatnich latach, a w Polsce wskaźnik ten 

osiągnął 43,9 % w roku 2017 (GUS). W związku z tym wzrosła liczba powikłań cięć 

cesarskich. Wśród powszechnie znanych coraz częściej zaczęto opisywać CSD. Powikłanie to 

jest również znane jako ubytek blizny macicy, zespół blizny po cesarskim cięciu, uchyłek 

macicy, isthmocele lub nisza. CSD może przebiegać bezobjawowo lub objawiać się między 

innymi niepłodnością, a w ciąży prowadzić do rozejścia się blizny, pęknięcia macicy, a także 

nieprawidłowej lokalizacji łożyska. Powszechnie w diagnostyce CSD stosowane jest 

przezpochwowe badanie ultrasonograficzne z możliwym użyciem wlewu soli fizjologicznej 

do jamy macicy jako środka kontrastowego (sonohisterografia). W cytowanych powyżej 

pozycjach rozwinięto metodykę diagnostyki CSD o przezpochwową ultrasonografię 

trójwymiarową oraz elastografię, a także opisano opracowaną i stosowaną przez autorów 

metodę chirurgicznej korekty defektu blizny po cięciu cesarskim, będącą wspomaganą 
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histeroskopowo laparotomią, nazwaną histerolaparotomią (pozycje: 17 i 4/s). Metoda 

wykorzystuje histeroskopię do lokalizacji CSD od strony jamy macicy, przy otwartym 

brzuchu. Następnie wzmacniając źródło światła histeroskopu zostaje podświetlany defekt w 

bliźnie, umożliwiając jej otwarcie. Po usunięciu starej tkanki z blizny warstwowe szwy 

pojedyncze pozwalają na nowo zamknąć i wzmocnić bliznę. 

W publikacji umieszczonej pod pozycją 3 wykonano analizę przydatności chirurgicznej 

korekty CSD przed kolejną ciążą, nawet przy bezobjawowym przebiegu defektu, celem 

ochrony przed rozejściem i pęknięciem macicy, a także w celu prewencji ciąży w bliźnie po 

cięciu cesarskim oraz nieprawidłowej implantacji łożyska. 

Przedstawione w tych publikacjach serie przypadków przemawiają za rozważeniem korekty 

CSD przed kolejną ciążą w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych 

powikłań położniczych.  

Kolejnym tematem badawczym objętym postępowaniem habilitacyjnym jest wpływ 

mięśniaków macicy na płodność (pozycje: 4, 10, 5/s, 6/s). Do cyklu naukowego włączono 2 

publikacje i 2 poza cyklem, dotyczące diagnostyki oraz leczenia mięśniaków z 

uwzględnieniem priorytetu zachowania płodności kobiet. 

Ważną pozycją w cyklu jest cytowany pod pozycją 4 protokół wykonania embolizacji tętnic 

macicznych w leczeniu objawowych mięśniaków macicy. Jest to praca oryginalna, 

dwuośrodkowa, opublikowana jako wideo-artykuł, która po raz pierwszy „krok po kroku” 

opisuje proces kwalifikacji, przygotowania, wykonania tego zabiegu oraz opieki 

pozabiegowej. W publikacji tej szczególny nacisk położono na proces kwalifikacji do 

procedury, uwzględniając aspekty przyszłej płodności leczonej kobiety. Uzupełnieniem 

pozycji 4 jest pozycja 10, która jako praca przeglądowa kompleksowo opisuje wykorzystanie 

wszystkich technik małoinwazyjnych w leczeniu mięśniaków. 

Pozycje 5/s oraz 6/s opisują wprowadzone lub udoskonalone przez autorów nowe metody 

wykorzystywane w diagnostyce i terapii guzów macicy. Pierwsza z cytowanych pozycji 

dotyczy wykorzystania elastografii w diagnostyce mięśniaków śródściennych macicy. 

Badanie zostało przeprowadzone w populacji 45 kobiet w wieku prokreacyjnym (26 - 47 lat). 

Ilościową ocenę elastograficzną mięśniaków macicy podczas badania ultrasonograficznego 

wykonano z wykorzystaniem oprogramowania „Elasto Strain Ratio”. Sztywność mięśniaków 

śródściennych porównano ze sztywnością normalnej mięśniówki i obliczono ilościowy 
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współczynnik odkształcenia. Wyniki badań wskazują na zwiększoną sztywność 

śródściennych mięśniaków macicy w stosunku do zdrowego myometrium. Badanie to 

wykazało, że zastosowanie elastografii oprócz konwencjonalnego badania 

ultrasonograficznego może pomóc w diagnozowaniu mięśniaków macicy i precyzyjnym, 

obiektywnym różnicowaniu z innymi guzami macicy i dzięki temu może być pomocne w 

doborze optymalnego leczenia. 

Publikacja umieszczona pod pozycją 6/s odnosi się do opracowanej i wprowadzanej przez 

autorów metody wykonywania miomektomii dużych mięśniaków macicy z użyciem 

materiałów wchłanialnych umieszczanych do loży po wyłuszczonym guzie. Mięśniaki macicy 

są łagodnymi guzami występującymi u około 25% kobiet w wieku rozrodczym. W przypadku 

zamiaru zachowania płodności zalecana jest miomektomia. Miomektomia dużych 

mięśniaków wiąże się z ryzykiem dużej utraty krwi i realnym z tym związanym ryzykiem 

histerektomii, prowadzącej do nieodwracalnej utraty płodności. Celem pracy była ocena 

ultrasonograficznego obrazu macicy po miomektomii dużych mięśniaków z śródoperacyjnym 

zastosowaniem materiałów wchłanialnych (oksydowana celuloza). Badaniami objęto 12 

pacjentek z pojedynczymi mięśniakami śródściennymi o średnicy powyżej 6 cm, 

zniekształcającymi jamę macicy. W celu zachowania płodności pacjentki kwalifikowano do 

miomektomii. U 5 pacjentów po wyłuszczeniu mięśniaków oprócz szwów hemostatycznych 

w celu zmniejszenia krwawienia kładziono do loży po mięśniakach materiał wchłanialny. U 7 

chorych lożę po mięśniakach zaopatrzono jedynie szwami. U wszystkich pacjentów 

wykonano badanie ultrasonograficzne 1, 3, 6 i 12 miesięcy po miomektomii w celu oceny 

gojenia się rany. 

Analiza kliniczna prowadzi do wniosku, iż obraz macicy po miomektomii dużych 

mięśniaków z śródoperacyjnym zastosowaniem materiałów wchłanialnych jest podobny do 

tego po klasycznej miomektomii, po 12 miesiącach obserwacji. Ten wniosek pozwala sądzić, 

że po roku, w procesie gojenia materiał wchłanialny podlega resorpcji z loży po mięśniaku. 

Kolejne prace (pozycje: 5, 2/s) dotyczą męskiego czynnika niepłodności. Publikacja 5 jest 

pracą przeglądową dotyczącą czynnika męskiego niepłodności. Przeanalizowano publikacje 

bazy Medline, CINAHL oraz Cochrane z lat 2006 - 2016, używając słów kluczowych: 

niepłodność, czynnik męski, nasienie badanie i środowiskowy czynnik niepłodności. W 

przeglądzie omówiono zasady utworzenia nowych norm dla nasienia (wg WHO z 2010 roku) 

oraz przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą kontrowersyjnych czynników osłabiających 
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jakość nasienia, takich jak otyłość oraz wiek mężczyzn. Szeroko przedyskutowano wpływ 

używek oraz zaburzeń psychosomatycznych na jakość nasienia. Usystematyzowano rodzaje 

męskiej niepłodności zgodnie z ich etiologią i według aktualnej literatury przedmiotu, 

wyszczególniając postać: idiopatyczną, obstrukcyjną, pierwotną oraz wtórną, opisano 

rekomendowaną diagnostykę oraz postępowanie terapeutyczne. 

Pozycja 2/s zawiera opis przypadku 26-letniego mężczyzny z problemem ejakulacji 

wstecznej. Jest to zaburzenie z grupy obstrukcyjnych przyczyn męskiej niepłodności, 

skutkujące tym, że ejakulat zostaje w większości lub całości zdeponowany w pęcherzu 

moczowym. Kwaśny odczyn oraz toniczność moczu wpływają negatywnie na ruchliwość 

plemników i tym samym ograniczają potencjał zapłodnieniowy, także z zastosowaniem 

technik wspomaganego rozrodu. W publikacji przedstawiono nowatorski, opracowany przez 

autorów sposób przygotowania, pobrania i preparatyki plemników z moczu mężczyzny do 

inseminacji domacicznej. Po drugiej inseminacji uzyskano ciążę, a 9 miesięcy później urodził 

się zdrowy noworodek. 

Ważną procedurą w leczeniu niepłodności jest kontrolowana hiperstymulacja jajników, w 

przebiegu której może wystąpić powikłanie, w postaci zespołu hiperstymulacji jajników 

(OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome). W ciężkich postaciach OHSS może rozwinąć 

się wodobrzusze związane z dusznością, prowadząc do stanu zagrożenia życia. Ilościowa 

ocena wodobrzusza jest ważnym narzędziem do monitorowania nasilenia oraz optymalizacji 

leczenia OHSS. W publikacjach cytowanych pod pozycjami 6 oraz 9 został zaprezentowany 

nowy i prosty w wykonaniu ilościowy wskaźnik wodobrzusza, nazwany przez autorów 

Ascites Index (AsI). AsI jest pomiarem ultrasonograficznym, wykonywanym sondą 

przezbrzuszną w czterech zewnętrznych kwadrantach brzucha. Badanie polega na wykonaniu 

pomiarów głębokości kieszeni wolnego płynu w jamie otrzewnej. Uzyskane wartości są 

zsumowane, tworząc AsI.  

Mediana AsI, przy której badane pacjentki zgłaszały duszność, wynosiła 29,0 cm. Przy 

wartościach AsI poniżej 21,6 cm nie obserwowano duszności u żadnej z włączonych do 

badania pacjentek. Po paracentezie (2000 ml płynu puchlinowego) wartość AsI zmniejsza się 

do 12,1–14,5 cm. W publikacji 9 AsI zostało zaproponowane jako narzędzie do 

monitorowania wodobrzusza wywołanego rakiem jajnika. 
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We wniosku zawarto stwierdzenie, że AsI jest obiecującym narzędziem do ilościowej oceny i 

monitorowania narastania wodobrzusza w OHSS, także wymaga dalszych badań w celu 

standaryzacji i odniesienia do innych przyczyn wodobrzusza. 

Ekspert w dziedzinie medycyny rozrodu, Prof. Christoph Brezinka (Universitätsklinik für 

FRAUENHEILKUNDE, Gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Innsbruck, 

Austria, https://frauenheilkunde-innsbruck.tirol-kliniken.at/page.cfm?pageid=929) docenił 

(osobista korespondencja) i zacytował AsI jako prosta i użyteczna technika w monitorowaniu 

wodobrzusza w OHSS (załącznik nr 8). 

Wrodzone wady macicy mogą prowadzić do niepłodności, poronień nawykowych oraz 

powikłań ciąży i porodu. Algorytmy diagnostyczne w takich przypadkach obejmują ocenę 

budowy anatomicznej macicy. W publikacji umieszczonej w cyklu prac pod pozycją 7, 

przedstawiamy przydatność trójwymiarowej ultrasonografii dopochwowej (3D TV USG) w 

diagnostyce oraz różnicowaniu wrodzonych wad macicy. W badaniu wykonanym z udziałem 

155 pacjentek omówiono zalety i wady 3D TV USG w diagnostyce zaburzeń rozwojowych 

przewodu Mullera, porównując z powszechnie stosowaną histerosalpingografią (HSG). 

Analiza wyników tego badania pozwoliła wnioskować, że 3D TV USG jest bardziej 

skuteczne niż HSG w diagnozowaniu wad macicy. Ponadto 3D TV USG umożliwia 

precyzyjne różnicowanie macicy dwurożnej od macicy z przegrodą i łukowatej, w wyniku 

oceny zewnętrznego konturu macicy. 3D TV USG jest metodą nieinwazyjną i nie powoduje 

ekspozycji na promieniowanie. Wykazano 100% czułość i swoistość 3D TV USG. Z 

doświadczenia autorów publikacji wynika, że 3D TV USG może zastąpić HSG w 

diagnozowaniu wad macicy w przypadkach niewymagających oceny drożności jajowodów. 

Pozycje 8 oraz 3/s dotyczą zespołu policystycznych jajników (PCOS, polycystic ovary 

syndrome), jednego z najczęstszych zaburzeń hormonalnych występującego u kobiet. 

Problem dotyczy 5–10% kobiet w wieku rozrodczym. Biorąc pod uwagę mnogość objawów 

obserwowanych w PCOS oraz brak jednoznacznych kryteriów diagnostycznych, należy 

przyjąć, że czynników wywołujących tą endokrynopatię jest wiele. Stąd też, oprócz 

powszechnie rozpoznawanych jak brak owulacji i objawy hyperandrogenizmu, PCOS wiąże 

się z szeregiem konsekwencji zdrowotnych w późniejszym okresie życia. Publikacja z pozycji 

8 prezentuje aktualny stan wiedzy, na temat zagrożeń tego typu dotyczących kobiet w wieku 

menopauzalnym. Zagrożenia te wymagają profilaktyki i odpowiedniego monitoringu, a nade 

wszystko holistycznego podejścia do związanych z PCOS problemami klinicznymi. 
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Celem pracy z pozycji 3/s była analiza związku objętości jajników, objętości i ilości 

pęcherzyków antralnych (AFC, antral follicle count), w zależności od poziomu 

insulinooporności (IR, insulin resistance), u pacjentek z PCOS. W badaniu wykazało silną 

pozytywną korelację między poziomem IR, a objętością jajników i objętością pęcherzyków 

antralnych. Zaobserwowano również silną ujemną korelację między AFC a IR. 

Kolejny istotny element cyklu prac zgłoszonych do postępowania habilitacyjnego to pozycja 

11. Pomimo szerokiej gamy technik diagnostyczno często niemożliwe jest dokładne ustalenie 

przyczyny niepłodności. Takie zaburzenie określa się mianem niepłodności idiopatycznej. 

Niepłodność idiopatyczną można wyjaśnić rolą takich czynników jak stres, depresja, 

zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania i uzależnienia. Związek między zaburzeniami 

psychicznymi a fizjologią człowieka został po raz pierwszy szczegółowo opisany i 

podkreślony przez Hansa Hugo Selye w 1955 roku który stwierdził, że stres działa na cel 

bezpośrednio oraz pośrednio poprzez przysadkę mózgową i nadnercza. Od czasu Selye’a 

powstało wiele badań definiujących mechanizmy oraz wpływ zaburzeń psychicznych na 

płodność, a publikacja umieszczona w pozycji 11 stanowi aktualny przegląd literatury 

przedmiotu temu tematowi poświęconej. 

Autorzy zwracają uwagę na fakt, że zgodnie z obecnym stanem wiedzy nie jest do końca 

jasne, w jakim stopniu zaburzenia psychiczne wpływają na płodność, a na ile niepłodność 

wpływa na zdrowie psychiczne, co może przyczyniać się do efektu „błędnego koła”. 

Niezwykle ważne jest kompleksowe podejście do diagnostyki i leczenia niepłodności, które 

powinno obejmować analizę stanu psychicznego pary pragnącej mieć dziecko. 

Poronienie samoistne jest jednym z najczęstszych powikłań ciąży u ludzi. Pomimo podjętych 

dotychczas intensywnych badań etiopatogeneza utraty wczesnej ciąży nie została w pełni 

wyjaśniona. W publikacji umieszczonej w pozycji 12, dokonano analizy wpływu wybranych 

niesomatycznych czynników ryzyka wczesnej utraty ciąży u pacjentek z różnymi klinicznymi 

objawami poronienia samoistnego. Badaniem objęto 242 kobiety z różnymi kategoriami 

klinicznymi poronienia samoistnego. W badanej grupie kobiet istotny wpływ na ryzyko 

poronienia miały między innymi takie czynniki jak: ekspozycja na stres w domu oraz 

ograniczona liczba godzin snu. Czynniki takie jak zagrożenie zawodowe, dieta, stres, ciężkie 

prace domowe oraz palenie papierosów czy spożywanie alkoholu nie miały istotnego wpływu 

na ryzyko poronienia w badanej populacji. Wyniki tego badania potwierdzają złożoność 

etiopatogenezy wczesnej utraty ciąży. Konieczne wydaje się jest przeprowadzenie dalszych 
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badań w celu zidentyfikowania niesomatycznych czynników sprawczych różnych klinicznych 

postaci poronień, co może pomóc zidentyfikować skuteczne środki zapobiegawcze w takiej 

populacji. 

Pozycja 16 jest rozdziałem w książce wydanej przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL 

poświęconej medycynie matczyno-płodowej. Publikacja zawiera współczesny podział typów 

poronień, omówienie etiologii oraz nowoczesne postępowanie w tej patologii. Jako jedna z 

pierwszych, publikacja ta wprowadza do polskiego mianownictwa związanego z patologią 

rozrodu pojęcia: ciąża o nieokreślonej żywotności (PUV) oraz ciąża o nieokreślonej 

lokalizacji (PUL). 

Artykuły z pozycji 13 oraz 14 cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych 

dotyczą ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim. Ciąża rozwijająca się w bliźnie po cięciu 

cesarskim (CSP, caesarean scar pregnancy) jest rzadkim rodzajem ciąży pozamacicznej. Po 

raz pierwszy opisana została w 1978 roku. W ostatnich latach, ze względu na wzrost odsetka 

cięć cesarskich, wzrosła również częstość występowania CSP. Szacuje się, że jej częstość 

wynosi od 1:1800 do 1:2216 kobiet we wczesnej ciąży, co stanowi 6,1% wszystkich ciąż 

pozamacicznych. Rozwój CSP może powodować rozejście blizny, pęknięcie macicy i w 

konsekwencji masywne krwotoki w czasie ciąży. 

W przeszłości, kiedy precyzyjna diagnostyka ultrasonograficzna była niemożliwa, jedynym 

postępowaniem ratującym życie ciężarnych, zagrożone z powodu masywnego krwawienia z 

macicy było wykonanie histerektomii. Aktualnie możliwości diagnostyczne z zastosowaniem 

ultrasonografii dopochwowej pozwalają rozpoznać CSP w ciągu kilku tygodni od 

zapłodnienia, co radykalnie zmniejsza śmiertelność matek i pozwala stosować zachowawcze 

lub małoinwazyjne metody postępowania w przypadkach ciąży w bliźnie, w coraz większej 

liczbie przypadków. 

Artykuł umieszczony w pozycji 13 jest opisem przypadku CSD, w której z powodu obfitego 

krwotoku po wyłyżeczkowaniu jamy macicy zastosowano embolizację tętnic macicznych 

przy użyciu spongostanu. Priorytetem w doborze metody terapeutycznej w tym przypadku 

było zachowanie płodności. Po zabiegu embolizacji uzyskano zahamowanie krwotoku, a 

użycie spongostanu (materiału wchłanialnego z oczyszczonej gąbki żelatynowej) pozwoliło 

na ograniczenie obszaru niedokrwienia jedynie do miejsca ciąży w bliźnie po cięciu 

cesarskim oraz ponowną rewaskularyzację macicy. 
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Pozycja 14, to artykuł będący opisem przypadku kobiety z CSP, u której wykonano 

niepowikłaną chemoembolizacji tętnic macicznych z odessaniem zawartości miejsca 

implantacji w bliźnie po cięciu cesarskim. Jest to innowacyjna metoda umożliwiająca 

bezpieczne przeprowadzenie zabiegu odessania CSP ze znacznym ograniczeniem ryzyka 

niekontrolowanego krwawienia z macicy. W dostępnej literaturze przedmiotu doniesień 

dotyczących możliwych powikłań takiego postępowania jest niewiele. W opisywanym 

przypadku, cztery miesiące po początkowym leczeniu pacjentka zgłosiła wtórny brak 

miesiączki i ból miednicy - ostatecznie rozpoznano zespół Ashermana. W opisywanym 

przypadku możliwą przyczyną zrostów wewnątrzmacicznych mogła być chemoembolizacja 

nałożona na zabieg odessania zawartości jamy macicy. Opisany w tej publikacji zespół 

powinien być brany pod uwagę jako powikłanie leczenia CSP, zwłaszcza jeśli pojawi się 

wtórny brak miesiączki. 

Leczenie farmakologiczne metotreksatem (MTX) to bezpieczna i skuteczna metoda w terapii 

niepękniętych ciąż pozamacicznych, które w ostatnich latach zyskuje coraz większą 

popularność. Celem badania w pozycji 1/s była ocenia przydatności indeksu przepływowo-

naczyniowego (VFI) w przezpochwowej ultrasonografii trójwymiarowej w monitorowaniu 

leczenia MTX ciąż pozamacicznych. Oceniono zmiany wartości VFI w ciąży pozamacicznej 

między 4. a 7. dniem od podania leku i porównywano z odpowiednimi zmianami wartości 

hCG. Zaobserwowano spadek indeksu VFI średnio o 68,4% w poddanych terapii MTX 

ciążach pozamacicznych, co silnie korelowało ze spadkiem hCG. W konkluzji stwierdzono, 

że monitorowanie wartości VFI wydaje się przydatnym narzędziem do prognozowania 

efektów leczenia ciąż pozamacicznych z wykorzystaniem MTX. 

Pozycja 15 jest pracą przeglądową szeroko opisującą rolę przyczyn endokrynnych w 

etiopatogenezie poronienia samoistnego po procedurach pozaustrojowego zapłodnienia (IVF-

ET, in vitro fertilization - embryo transfer). Ryzyko utraty wczesnej ciąży jest wyższe po 

IVF-ET niż po naturalnym poczęciu. W dostępnej literaturze zaproponowano wiele hipotez 

wyjaśniających ten fenomen, którego przyczyna jest na ogół wieloczynnikowa. W 

cytowanym artykule autorzy skupili się na omówieniu patogenezy poronień z przyczyn 

endokrynnych, immunologicznych, genetycznych oraz środowiskowych. W konkluzji autorzy 

wskazali najbardziej obiecujące w tym kontekście kierunki działań klinicznych takich jak: 

przełożenie na praktykę bardzo zachęcających wyników badań wpływu niektórych 

progestagenów na prociążowy tor aktywności cytokin, przeprowadzanie genetycznego 

skriningu przedimplantacyjnego zarodków, całkowitą eliminację czynników ryzyka zależnych 
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od pacjentki (np. palenie), także doskonalenie technik hodowli pozaustrojowej zarodków i 

wsparcie psychologiczne pary niepłodnej. 

4.4.4. Podsumowanie osiągnięcia naukowego 

W przedstawionym cyklu prac oraz związanych z cyklem doniesień w recenzowanych 

materiałach z konferencji międzynarodowych uzyskano poniżej wymienione osiągnięcia 

naukowe. 

1. Prowadząc badania nad rozwojem centralnego układu nerwowego w trakcie 

embriogenezy opisano sekwencję akrania-exencefalia-anencefalia (AEAS) oraz sposób 

różnicowania poszczególnych jej etapów w badaniu ultrasonograficznym pierwszego- i 

drugiego trymestru ciąży. Po raz pierwszy wprowadzono do diagnostyki 

ultrasonograficznej objaw różnicujący akranię od pozostałych elementów AEAS, 

nazwany „objawem beretu”. Ponadto wyodrębniono dwa typy bezmózgowia – 

pierwotny oraz wtórny. 

2. Po raz pierwszy opisano powikłanie laparoskopowej chromopertubacji z użyciem błękitu 

metylenowego, stosowanej w diagnostyce niepłodności pochodzenia jajowodowego, 

będące następstwem ciężkiej intrawazacji. Powikłanie nazwano „objawem zielonego 

moczu”. 

3. Wprowadzono i udoskonalono metodę korekty defektu w bliźnie po cięciu cesarskim, 

nazwaną histerolaparotomią. Przedyskutowano wykonywanie takiego zabiegu u kobiet 

planujących kolejne ciąże. 

4. Badania w kierunku wpływu mięśniaków na płodność oraz zastosowania technik 

małoinwazyjnych w leczeniu mięśniaków stworzono i opisano protokół leczenia 

objawowych mięśniaków macicy z wykorzystaniem embolizacji tętnic macicznych. 

Protokół nazwano „Lubelskim protokołem embolizacji tętnic macicznych w leczeniu 

objawowych mięśniaków macicy”. 

5. Opracowano (analiza anatomiczna oraz fizjologiczna) oraz oceniono przydatność 

kliniczną w zespole hiperstymulacji jajników oraz w raku jajnika ilościowego indeksu 

nasilenia wodobrzusza – Ascites Index (AsI). 

6. Opisano możliwości wykorzystania trójwymiarowej ultrasonografii dopochwowej w 

rozpoznaniu wrodzonych wad macicy. Wykorzystując tą metodę, opracowano kryteria 

różnicowania macicy dwurożnej od macicy z przegrodą. 

7. Zaktualizowano aktualną wiedzę na temat środowiskowych czynników wpływających na 

niepłodność męską. 
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8. Zastosowano i opisano autorską metodę preparatyki nasienia z moczu w przypadku 

ejakulacji wstecznej uzyskując sukces położniczy. 

9. Poddano analizie stan wiedzy na temat zespołu policystycznych jajników w aspekcie 

zagrożeń zdrowotnych w okresie menopauzy, wpływu mio-inozytolu na 

insulinooporność oraz otyłości na płodność i przebieg ciąży. 

10. Zaktualizowano wiedzę na temat psychologicznych aspektów niepłodności. Zwrócono 

uwagę na efekt „błędnego koła”, rekomendując analizę stanu psychicznego pary 

pragnącej mieć dziecko. 

11. Wykazano przydatność indeksu przepływowo-naczyniowego (VFI) w ultrasonografii 

trójwymiarowej, jako narzędzia do monitorowaniu leczenia metotreksatem ciąż 

pozamacicznych. 

12. Wykazano przydatność elastografii do oceny sztywności mięśniówki macicy w okolicy 

blizny po cięciu cesarskim u pacjentów z defektem blizny. Wykazano przydatność tej 

metody u pacjentek zakwalifikowanych do chirurgicznej korekty blizny. 

13. Wykazano, że zastosowanie elastografii (wykorzystując oprogramowanie “Elasto Strain 

Ratio”) oprócz konwencjonalnego badania ultrasonograficznego jest pomocne w 

diagnozowaniu mięśniaków macicy i różnicowaniu z innymi guzami macicy. 

14. Prowadząc badania nad zastosowaniem materiałów wchłanialnych podczas miomektomii 

z ich aplikacją do loży mięśniaka przedstawiono pierwsze doniesienie opisujące przebieg 

pooperacyjny. Zauważono, że całkowita resorpcja materiału wchłanialnego następuje po 

12 miesiącach. 

15. Upowszechniono w polskiej nomenklaturze związanej z patologią rozrodu kategorie 

kliniczne: ciąża o nieokreślonej żywotności (PUV) oraz ciąża o nieokreślonej lokalizacji 

(PUL). 

16. W badaniu nad niesomatycznymi czynnikami ryzyka utraty wczesnej ciąży wykazano 

istotny wpływ ekspozycji na stres oraz ograniczoną liczbę godzin snu na ryzyko 

poronienia samoistnego. 

17. Opisano przeprowadzony po raz pierwszy zabieg embolizacji tętnic macicznych przy 

użyciu spongostanu u pacjentki z objawami masywnego krwotoku z powodu ciąży 

zlokalizowanej w bliźnie po cięciu cesarskim. 

18. Opisano powikłanie po chemoembolizacji z odessaniem produktów koncepcji 

zlokalizowanych w bliźnie po cięciu cesarskim w postaci wtórnego braku miesiączki 

spowodowanego zrostami wewnątrzmacicznymi (zespół Ashermana). 
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19. Zaktualizowano wiedzę na temat wpływu czynników endokrynnych, immunologicznych, 

genetycznych oraz środowiskowych w etiopatogenezie poronienia samoistnego po IVF-

ET. Zaproponowano kierunki działań klinicznych w celu zmniejszenia ryzyka poronień u 

tych pacjentek. 

 

5. Współpraca z innymi uczelniami i instytucjami naukowymi  

5.1. Współpraca z Centrum Medycznym OVUM 

Specjalistyczne Centrum Medyczne OVUM posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na 

prowadzenie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i 

dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o 

leczeniu niepłodności i posiadanym pozwoleniem prowadzi szkolenia wstępne, ustawiczne i 

uzupełniające dla personelu medycznego. W obrębie SCM OVUM na podstawie stosownych 

akredytacji działają również Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Bank Komórek 

Rozrodczych i Zarodków. Od 2014 roku OVUM jest członkiem Klastra Lubelska Medycyna, 

który jest platformą współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami 

wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, 

instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 

W wyniku naukowo-badawczej współpracy z ww. centrum medycznym powstały publikacje 

obejmujące zagadnienia męskiego czynnika niepłodności, wymienione w pozycjach 5 oraz 

2/s (Rozdział 4.3) oraz poniższe: 

1. PIOTR SZKODZIAK, KAMILA TRZECIAK, KRZYSZTOF PLEWKA, SŁAWOMIR 

WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR. Badanie jakości nasienia. Podejście ginekologa praktyka. 

Forum Położ. Ginekol. 2013 nr 11 s. 7-12. (praca przeglądowa). 

2. PIOTR SZKODZIAK, KAMILA TRZECIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR 

CZUCZWAR, ARTUR MROCZKOWSKI. Pułapki w diagnostyce ciąży pozamacicznej: opis 

przypadku. Forum Położ. Ginekol. 2013 nr 12 s. 6-12. (opis przypadku). 

3. PIOTR SZKODZIAK, KAMILA TRZECIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR 

CZUCZWAR, ARTUR MROCZKOWSKI, KRZYSZTOF PLEWKA. Przyczyny 

niepłodności męskiej. Forum Położ. Ginekol. 2013 nr 12 s. 34-41. (praca przeglądowa). 
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4. PIOTR SZKODZIAK, KAMILA TRZECIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR 

CZUCZWAR, ARTUR MROCZKOWSKI, KRZYSZTOF PLEWKA. Niepłodność męska. 

Jak leczyć? Forum Położ. Ginekol. 2013 nr 13 s. 6-12. (praca przeglądowa). 

5.2. Współpraca z Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Wydziału 

Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

W wyniku współpracy powstały 2 prace oryginalne z zakresu endokrynologii rozrodu. W 

pierwszej z cytowanych poniżej pracy autorzy opisują zaburzenia w obrębie osi 

przysadkowo-jądrowej w indukowanej niedoczynności tarczycy. Publikacja druga obejmuje 

tematykę zmian morfologicznych oraz elastografii w jądrach w stanie hypotyreozy. Badania 

zostały przeprowadzone na doświadczalnym modelu zwierzęcym (szczury rasy Wistar). 

1. MARCIN GOŁYŃSKI, MICHAŁ METYK, PIOTR SZKODZIAK, KRZYSZTOF 

LUTNICKI, GRZEGORZ KALISZ, MARCIN SZCZEPANIK, PIOTR WILKOŁEK, PIOTR 

DOBROWOLSKI. Pituitary-testicular axis dysfunction in methimazole-induced 

hypothyroidism in rats. J. Vet. Res. 2019 vol. 63 nr 1 s. 161-166. DOI: 10.2478/jvetres-2019-

0008. 

(IF – 1.039; PK – 40.00) (praca oryginalna). 

2. MARCIN GOŁYŃSKI, PIOTR DĘBIAK, MAGDALENA GOŁYŃSKA, EWA 

MYŚLIWIEC, PIOTR SZKODZIAK, GRZEGORZ KALISZ, ANNA ŚMIECH, 

KRZYSZTOF LUTNICKI, MARCIN SZCZEPANIK. Elastographic and morphological 

testicular changes in hypothyroidism - an experimental study. J. Vet. Res. 2018 vol. 62 nr 3 s. 

347-352. DOI: 10.2478/jvetres-2018-0049. 

(IF – 0.829; PK – 20.00) (praca oryginalna). 

Powyższe prace powstały po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych, ich łączny IF – 

1.868; PK – 60.00. 

5.3. Współpraca z Zakładem Radiologii, Fundacji Champalimaud (Radiology 

Department, Champalimaud Foundation), Lizbona, Portugalia 

W wyniku współpracy naukowo-badawczej z ww. fundacją powstała publikacja dotycząca 

indeksu wodobrzusza („Ascites Index”) wymieniona w pozycji 9 (Rozdział 4.3). Współpraca 

dotyczyła próby dokonania standaryzacji „Ascites Index”. 
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6. Osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzujące naukę 

lub sztukę 

6.1. Opiekun nad indywidualnymi pracami studenckimi w ramach Studenckiego Koła 

Naukowego przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka 

W latach 2000 – 2003 jako asystent w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka 

współpracowałem ze Studenckim Kołem Naukowym przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej 

Człowieka. Byłem opiekunem 9 prac z zakresu zastosowania technik symulacyjnych i 

multimedialnych w prezentacji ważnych klinicznie struktur anatomicznych, prezentowanych 

na konferencjach. 

1. KAMIL TORRES, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, PIOTR SZKODZIAK. Zastosowanie 

technik symulacyjnych w prezentacji budowy i mechaniki stawów kończyny dolnej. W: 

XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie. 

Lublin, 2 grudnia 2000. 

2. GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, KAMIL TORRES, PIOTR SZKODZIAK. Wykorzystanie 

nowoczesnych technik multimedialnych w demonstracji budowy i mechaniki stawów 

kończyny górnej. W: XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Akademii 

Medycznej w Lublinie. Lublin, 2 grudnia 2000. 

3. KAMIL TORRES, PIOTR SZKODZIAK, JERZY STAŚKIEWICZ. Zastosowanie 

złożonych technik obróbki obrazu w symulacji diagnostycznych obrazów narządów 

człowieka. W: III Konferencja Studenckich Anatomicznych Kół Naukowych. Lublin, 26-

28.IV.2001. 

4. KAMIL TORRES, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, MICHAŁ KOWALCZYK, PIOTR 

ORZECHOWSKI, PIOTR SZKODZIAK. Struktura anatomiczna drzewa oskrzelowego i 

naczyń płucnych w oparciu o multimedialne techniki komputerowe. W: III Konferencja 

Studenckich Anatomicznych Kół Naukowych. Lublin, 26-28.IV.2001. 

5. GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, KAMIL TORRES, PIOTR SZKODZIAK. Reconstruction 

of structure and function of musculoskeletal system. W: III Konferencja Studenckich 

Anatomicznych Kół Naukowych. Lublin, 26-28.IV.2001. 

6. PAWEŁ WOJEWODA, KAMIL TORRES, GRZEGORZ OPIELAK, GRZEGORZ 

STAŚKIEWICZ, PIOTR SZKODZIAK. Internet jako uzupełnienie modelu hanowerskiego 
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nauczania anatomii prawidłowej człowieka. W: III Konferencja Studenckich Anatomicznych 

Kół Naukowych. Lublin, 26-28.IV.2001. 

7. GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, KAMIL TORRES, OLGA KOLATOROWICZ, 

GRZEGORZ OPIELAK, PIOTR SZKODZIAK. Dependences between pineal gland and 

male genital glands morphometrical parameters. W: III Konferencja Studenckich 

Anatomicznych Kół Naukowych. Lublin, 26-28.IV.2001. 

8. KAMIL TORRES, PIOTR SZKODZIAK, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ. Application of 

the morphing technique in a simulation of changes occurring during the intrauterinal fetal 

development. W: III Konferencja Studenckich Anatomicznych Kół Naukowych. Lublin, 26-

28.IV.2001. 

9. ANNA CZARNOTA, KAMIL TORRES, TADEUSZ ŁOŚ, GRZEGORZ STAŚKIEWICZ, 

PIOTR SZKODZIAK. Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w różnych technikach 

obrazowania. W: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Lublin, 4-6 września 

2003. 

Niektórzy studenci uczestniczący w tworzeniu powyższych prac aktualnie są samodzielnymi 

pracownikami naukowymi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

6.2. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych z przedmiotu anatomia kliniczna 

W latach 1995 – 2001 jako asystent w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka 

współorganizowałem oraz współtworzyłem program nauczania anatomii klinicznej z 

zastosowaniem multimedialnych technik symulacyjnych w oparciu o The Visible Human 

Project (https://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html). 

Doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia zajęć z anatomii klinicznej zaskutkowały 

stworzeniem poniżej cytowanych prac (6 pozycji). 

1. PIOTR SZKODZIAK, RYSZARD MACIEJEWSKI, ZBIGNIEW WÓJTOWICZ. 

Zastosowanie komputerowych technik multimedialnych w dydaktycznej prezentacji ważnych 

klinicznie stosunków topograficznych miednicy męskiej. W: Konferencja Anatomii 

Klinicznej Pol. Tow. Anat. Warszawa, 7-8 listopada 1998. 

2. PIOTR SZKODZIAK, RYSZARD MACIEJEWSKI, ZBIGNIEW WÓJTOWICZ. Use of 

computer multimedial techniques in didactic presentation of clinically significant topographic 

relationships in male pelvis (Zastosowanie komputerowych technik multimedialnych w 

dydaktycznej prezentacji ważnych klinicznie stosunków topograficznych miednicy męskiej). 
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Med. Sci. Monit. 1998 vol. 4 suppl. 2 s. 173-175, Polish Anatomical Society Conference of 

Clinical Anatomy. Warsaw, November 7-8, 1998. 

3. PIOTR SZKODZIAK, RYSZARD MACIEJEWSKI, ZBIGNIEW WÓJTOWICZ, 

BARBARA MADEJ, ELŻBIETA RADZIKOWSKA. Use of computer multimedial 

techniques in didactic presentation of clinically significant topographic relationships in female 

pelvis and delivery tract. (Zastosowanie komputerowych technik multimedialnych w 

dydaktycznej prezentacji ważnych klinicznie stosunków topograficznych miednicy żeńskiej.). 

Folia Morphol. 1999 vol. 58 nr 1 supl. 1, Papers presented during 18th Congress of the Polish 

Anatomical Society and 34th Symposium of the Polish Society of Histochemistry and 

Cytochemistry. Łódź, 1999. 

4. PIOTR SZKODZIAK, ZBIGNIEW WÓJTOWICZ, RYSZARD MACIEJEWSKI. 

Zastosowanie technik "morphingu" obrazu i "krycia" obiektów w dydaktycznej prezentacji 

stosunków anatomicznych podczas zabiegów chirurgicznych. W: II Konferencja Anatomii 

Klinicznej. Warszawa, 17-19 listopada 2000. Streszcz s. 18. 

5. PIOTR SZKODZIAK, JANUSZ GOLAN, ZBIGNIEW WÓJTOWICZ, RYSZARD 

MACIEJEWSKI. Anatomia kliniczna jako przedmiot nauczania w procesie kształcenia kadry 

lekarskiej. W: II Konferencja Anatomii Klinicznej. Warszawa, 17-19 listopada 2000. Streszcz 

s. 109. 

6. PIOTR SZKODZIAK, RYSZARD MACIEJEWSKI, ZBIGNIEW WÓJTOWICZ. 

Multimedia techniques in clinical anatomy. W: Advances in Polish clinical anatomy. Ed. 

Bogdan Ciszek, Warszawa 2003, Multis Multum Found, s. 289-294. 

6.3. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy III Katedrze i Klinice Ginekologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Od 2017 roku, do dnia dzisiejszego prowadzę Studenckie Koło Naukowe przy III Katedrze i 

Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W ramach działalności tego koła 

zaprezentowano 23 prace na konferencjach studenckich, uzyskując 7 nagród (2x I. miejsce, 

2x II. miejsce, 1x III. miejsce, 2x wyróżnienie). W tworzeniu prac brały udział zespoły 

międzynarodowe, składające się ze studentów polskich oraz studentów wszystkich 

programów anglojęzycznych. Lista doniesień zjazdowych nad którymi sprawowałem opiekę 

znajduje się poniżej. 
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1. Filip Szkodziak, Andrzej Woźniak. Usefulness of intraoperative absorptive materials with 

fibrinogen during myomectomy of large intramural myomas. W: Ogólnopolska Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa NoMAD - Novel Medical and Diagnostic Procedures. Lublin, 24-25 

marca 2017. [II Miejsce] 

2. Andrzej Woźniak, Filip Szkodziak, Anna Stępniak. „Tricky case” - Pelvic congestion 

syndrome overlooked in patient with chronic pelvic pain. W: 21st Century Medicine -

International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 31 marca – 1 

kwietnia 2017. 

3. Filip Szkodziak, Andrzej Woźniak, Ida Osuchowska, Aleksandra Filipczak. Hipotonia 

układu kielichowo miedniczkowego nerek w ciąży - problem kliniczny. W: V Ogólnopolska 

Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych „Ginekologia i Położnictwo – 

Wyzwania w codziennej pracy lekarza” - Warszawa, 8-9 kwietnia 2017. 

4. Ida Osuchowska, Filip Szkodziak, Aleksandra Filipczak. Objaw pierwiastka - zapis KTG 

przy bezobjawowym przedwczesnym odklejeniu łożyska., W: V Ogólnopolska Konferencja 

Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych „Ginekologia i Położnictwo – Wyzwania w 

codziennej pracy lekarza” - Warszawa, 8-9 kwietnia 2017. 

5. Jarosław Krzyżanowski, Filip Szkodziak, Andrzej Woźniak, Arkadiusz Krzyżanowski, 

Piotr Szkodziak. Objaw beretu w rozpoznaniu i różnicowaniu exencephalli i anencephalli 

podczas badania ultrasonograficznego (USG) w I i II trymestrze ciąży. W: „Ginekologia i 

Położnictwo Interdyscypilnarnie” – Warszawa, 24-25 lutego 2018. 

6. Ida Osuchowska, Filip Szkodziak, Andrzej Woźniak, Piotr Szkodziak. Wystąpienie odmy 

podskórnej po zabiegu laparoskopowej amputacji trzonu macicy – opis przypadku. W: 

„Ginekologia i Położnictwo Interdyscypilnarnie” – Warszawa, 24-25 lutego 2018. 

[Wyróżnienie] 

7. Filip Szkodziak, Jarosław Krzyżanowski, Emilia Maleszyk, Piotr Szkodziak. Common 

umbilical cord insertion in a monochorionic, monoamniotic twin pregnancy – a case report. 

W: 21st Century Medicine -International Medical Congress for Students and Young Doctors - 

Lublin, 7 kwietnia 2018. [II Miejsce] 

8. Jarosław Krzyżanowski, Filip Szkodziak, Piotr Szkodziak. Patient with congenital adrenal 

hyperplasia (CAH) - since conception to the delivery. W: 21st Century Medicine -

International Medical Congress for Students and Young Doctors - Lublin, 7 kwietnia 2018. 



 35 

9. Zahra Aljamea, Fatmah Alhejji, Fatoon Aleid, Filip Szkodziak, Piotr Szkodziak. Polycystic 

ovary syndrome in a patient with second-class obesity in the context of infertility - a case 

report. W: 21st Century Medicine -International Medical Congress for Students and Young 

Doctors - Lublin, 7 kwietnia 2018. 

10. Fatoon Aleid, Zahra Aljamea, Fatmah Alhejji, Filip Szkodziak, Piotr Szkodziak. 

Pregnancy and childbirth among patients with type 1 diabetes with insulin pump – vaginal 

delivery or caesarean section - a review of 2 cases. W: 21st Century Medicine -International 

Medical Congress for Students and Young Doctors - Lublin, 7 kwietnia 2018. 

11. Filip Szkodziak, Emilia Maleszyk, Piotr Szkodziak. Usefulness of intraoperative 

absorptive materials with fibrinogen during myomectomy procedure of large intramural 

fibroids. W: 21st Century Medicine -International Medical Congress for Students and Young 

Doctors - Lublin, 7 kwietnia 2018. [I Miejsce] 

12. Fatmah Alhejji, Fatoon Aleid, Zahra Aljamea, Filip Szkodziak, Piotr Szkodziak. 

Caesarean scar defect - case report. W: 21st Century Medicine -International Medical 

Congress for Students and Young Doctors - Lublin, 7 kwietnia 2018. 

13. Hanna Koszel, Beata Krasuska, Filip Szkodziak, Piotr Szkodziak. Successful Pregnancy 

in Patient with Panhypopituitarism. W: 5th Lublin International Medical Congress for 

Students and Young Doctors. Lublin, 30 listopada – 1 grudnia 2018. [I Miejsce] 

14. Emilia Maleszyk, Filip Szkodziak, Piotr Szkodziak. Psychological Aspects of Infertility. 

W: 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 30 

listopada – 1 grudnia 2018. 

15. Aleksandra Rawska, Magdalena Sałek, Filip Szkodziak, Jarosław Krzyżanowski, Kamila 

Świda, Piotr Szkodziak. Sterydoterapia w ciąży i okresie okołoporodowym - seria 3 

przypadków. W: Ogólnopolska Konferencja „Ginekologia i Położnictwo 

Interdyscyplinarnie”. Warszawa, 9-10 marca 2019. 

16. Krzyżanowski Jarosław, Szkodziak Filip, Sałek Magdalena, Rawska Aleksandra, Świda 

Kamila, Szkodziak Piotr. Wpływ leczenia mio-inozytolem na insulinooporność u pacjentek z 

zespołem policystycznych jajników w obserwacji 3-miesięcznej. W: Ogólnopolska 

Konferencja „Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie”. Warszawa, 9-10 marca 2019.  

17. Magdalena Sałek, Aleksandra Rawska, Filip Szkodziak, Jarosław Krzyżanowski, Kamila 

Świda, Piotr Szkodziak. Prenatalne skutki tyreotoksykozy u ciężarnej w przebiegu 
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autoimmunologicznego zapalenia tarczycy – opis przypadku. W: Ogólnopolska Konferencja 

„Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie”. Warszawa, 9-10 marca 2019. 

18. Filip Szkodziak, Jarosław Krzyżanowski, Kamila Świda, Magdalena Sałek, Aleksandra 

Rawska, Piotr Szkodziak. Pierwotne słabe skurcze macicy jako czynnik ryzyka poporodowej 

atonii macicy – skuteczne postępowanie w oparciu o opis przypadku. W: Ogólnopolska 

Konferencja „Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie”. Warszawa, 9-10 marca 2019. 

19. Kamila Świda, Filip Szkodziak, Magdalena Sałek, Aleksandra Rawska, Piotr Szkodziak. 

Successfull use of low molecular weight heparin in acute oligohydramnion - case report. W: 

21st Century Medicine: International Medical Congress for Students and Young Doctors. 

Lublin, 6 kwietnia 2019. 

20. Filip Szkodziak, Jarosław Krzyżanowski, Emilia Maleszyk, Piotr Szkodziak. Rola 

pierwotnych słabych skurczów macicy (O62.0) w poporodowej atonii macicy – opis 

skutecznego postępowania. W: Ogólnopolska Konferencja szkoleniowo-naukowa dla 

studentów i młodych naukowców NoMAD - Novel Medical and Diagnostic Procedures 

Lublin, 24-25 maja 2019. 

21. Filip Szkodziak, Jarosław Krzyżanowski, Emilia Maleszyk, Piotr Szkodziak. 

Zastosowanie mio-inozytolu w leczeniu insulinooporności u pacjentek z zespołem 

policystycznych jajników. W: Ogólnopolska Konferencja szkoleniowo-naukowa dla 

studentów i młodych naukowców NoMAD - Novel Medical and Diagnostic Procedures 

Lublin, 24-25 maja 2019. [III Miejsce] 

22. Klaudia Żak, Filip Szkodziak, Emilia Maleszyk, Ilona Kowalczyk. Zaburzenia satysfakcji 

z życia seksualnego u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS – Policystic Ovary 

Syndrome). W: Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Naukowa dla Studentów i 

Młodych Naukowców „NoMAD – Novel Medical and Diagnosis Procedures” Lublin, 6-7 

marca 2020. 

23. Filip Szkodziak, Emilia Maleszyk, Klaudia Żak, Ilona Kowalczyk, Piotr Szkodziak. 

Diagnostyka, klasyfikacja oraz leczenie zespołu przetoczenia krwi między płodami (Twin-to-

Twin Transfusion Syndrome (TTTS)) – przegląd literatury w nawiązaniu do przypadku 

klinicznego ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej, jednoowodniowej ze wspólnym odejściem 

pępowiny. W: Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo – Naukowa dla Studentów i Młodych 

Naukowców „NoMAD – Novel Medical and Diagnosis Procedures” Lublin, 6-7 marca 2020. 

[Wyróżnienie] 
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6.4. Organizacja podyplomowych indywidualnych kursów z zakresu ultrasonografii 

oraz endoskopii w ginekologii i położnictwie 

W latach 2010-2020 prowadziłem jako wykładowca 198 wykładów oraz byłem asystentem 

Kierownika Naukowego w 13 indywidualnych kursach specjalizacyjnych w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii z zakresu ultrasonografii oraz endoskopii (załącznik nr 9). 

6.5. Inne osiągnięcia 

1. Moje zamiłowanie do rysunku skutkowało powstaniem szeregu ilustracji do 

publikowanych manuskryptów własnego autorstwa (załącznik nr 10). Ilustracje poza 

umieszczeniem w manuskrypcie zostały udostępnione bezpłatnie do zastosowań naukowych i 

edukacyjnych. 

2. Za osiągnięcia naukowo-organizacyjne otrzymałem 4-krotnie Nagrodę Rektorską w latach 

2012 - 2015 (1x 1-stopnia oraz 3x 2-stopnia) (załącznik nr 11). 

3. Prowadzenie ćwiczeń, wykładów oraz seminariów w języku angielskim ze studentami w 

programach nauczania: europejskim, azjatyckim oraz amerykańskim. Opieka nad praktykami 

studenckimi w ramach programów wymian międzynarodowych, w tym ERASMUS. 

4. Funkcja promotora pomocniczego dwóch przewodów doktorskich realizowanych w Klinice 

Ginekologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

5. Funkcja kierownika specjalizacji dwóch specjalizantów w dziedzinie położnictwo i 

ginekologia, realizowanych w Klinice Ginekologii Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego Nr 4 w Lublinie. 

 

7. Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze 

7.1. Ocena układu kielichowo-miedniczkowego nerek (UKM) w ciąży (6 pozycji) 

Zainteresowanie funkcjonowaniem układu moczowego przejawiałem już jako student. Wtedy 

też powstała pierwsza oryginalna praca mojego współautorstwa wykonana w Zakładzie 

Anatomii Prawidłowej Człowieka, która opisywała zmienności w budowie UKM na 

Lubelszczyźnie. 

1. PIOTR SZKODZIAK, GRZEGORZ PIETRAS, JERZY SAWA, STANISŁAW 

ZAŁUSKA. The types of renal calyces and pelvices in people from the Lublin region. (Typy 
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kielichów i miedniczek nerkowych u mieszkańców Lubelszczyzny.). Ann. UMCS Sect. D 

1995 [druk. 1997] vol. 50 s. 137-139. 

Kolejne badania dotyczyły wpływu ciąży na układ kielichowo-miedniczkowy oraz 

wynikających z tego implikacji klinicznych. W 5 publikacjach opisano związek pielektazji w 

UKM ciężarnych ze wzrostem ryzyka znamiennego bezobjawowego bakteriomoczu. 

2. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, EWA WOŹNIAKOWSKA, MACIEJ 

PASZKOWSKI, TOMASZ PASZKOWSKI. Three-dimensional sonographic evaluation 

estimation of maternal hydronephrosis volume and its association with urinary tract infection. 

Ultrasound Obstet. Gynecol. 2007 vol. 30 nr 4 s. 556, 17th World Congress on Ultrasound in 

Obstetrics and Gynecology. Florence, 7-11 October 2007. 

3. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, MACIEJ 

PASZKOWSKI, KATARZYNA WÓJCIK. Przydatność badania ultrasonograficznego zastoju 

w obrębie miedniczki nerkowej w ocenie ryzyka infekcji dróg moczowych u ciężarnych. W: 

Postępowanie przed- i pooperacyjne w ginekologii i położnictwie. Pod red. Tomasza 

Paszkowskiego, Lublin 2007, Wydaw. IZT, s. 183-187, ISBN 978-83-88691-40-9. 

(PK - 6.00) (praca przeglądowa). 

4. PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, EWA WOŹNIAKOWSKA, TOMASZ 

PASZKOWSKI, MACIEJ PASZKOWSKI. Usefulness of three-dimensional sonographic 

evaluation of maternal hydronephrosis volume as a diagnostic tool in urinary tract infection 

during pregnancy. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008 vol. 32 nr 3 s. 428, 18th World Congress 

on Ultrasound in Obstetrics and Gynaecology. Chicago, 24-28 August 2008. 

5. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, 

ARKADIUSZ SMAGA, EWA WOŹNIAKOWSKA, MACIEJ PASZKOWSKI. Pomiar 

objętości z wykorzystaniem trybu "VOCAL 3D". W: Ultrasonografia 3D w położnictwie i 

ginekologii. Red. nauk. Tomasz Paszkowski, Lublin 2008, III Kat. i Klin. Ginekol. Uniw. 

Med. w Lublinie, [CD-ROM], ISBN 978-83-926208-8-4. 

(PK - 3.00) (praca przeglądowa). 

6. PIOTR SZKODZIAK. Ultrasound screening for pyelectasis in pregnant women. Clinical 

necessity or "art for art’s sake"? J. Ultrason. 2018 vol. 18 nr 73 s. 150-157. DOI: 

10.15557/JoU.2018.0022. 

(PK - 10.00) (praca przeglądowa). 
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Wyniki uzyskane w naszych badaniach wykazały, że objętość UKM u ciężarnych powyżej 20 

ml (mierzona ultrasonograficznie w trybie VOCAL 3D) istotnie zwiększa ryzyko 

występowania znamiennego bezobjawowego bakteriomoczu (81,2% pacjentek ze 

znamiennym bakteriomoczem ≥ 105 CFU/ml bakterii). Czułość badanej metody wyniosła 

0,90, a swoistość - 0,86. 

Pomiar objętości UKM z wykorzystaniem ultrasonografii 3D jest czasochłonny oraz wymaga 

wykorzystania sondy pojemnościowej. Wyższy koszt oraz mniejsza dostępność takiego 

sprzętu sprawiają, że pomiar objętości UKM tą metodą nie spełnia cech badania 

przesiewowego. Dlatego też przyporządkowano objętości pielektazji UKM do istniejących 

stopni nasilenia wodonercza, zaproponowanych przez Society for Fetal Urology (SFU) oraz 

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). 

Używanie skali zaproponowanych przez powyższe towarzystwa naukowe jest obiektywne, 

szybkie i wymaga podstawowego sprzętu ultrasonograficznego, co spełnia kryteria badania 

przesiewowego. 

We wniosku końcowym stwierdzono, że ultrasonograficzna ocena nerek pod kątem obecności 

i rozmiaru pielektazji u kobiet w ciąży ma ważne implikacje kliniczne. Ocena taka wykonana 

podczas rekomendowanych badań ultrasonograficznych II oraz III trymestru ciąży pozwala to 

na identyfikację przypadków ze zwiększonym ryzykiem znamiennego bezobjawowego 

bakteriomoczu, który wymaga leczenia u kobiet ciężarnych. Jest to ważne w zapobieganiu 

szeregu powikłań położniczych powiązanych z zakażeniem dróg moczowych. 

7.2. Zastosowanie wkładki wewnątrzmacicznej uwalniającej lewonorgestrel (LNG-

IUD) w leczenia krwotoków miesiączkowych w trakcie leczenia adjuwantowego raka 

kory nadnerczy z mitotanem 

Uzyskanie przeze mnie specjalizacji z endokrynologii rozszerzyło zakres moich 

zainteresowań naukowo-badawczych o zagadnienia z zakresu endokrynologii ogólnej. 

PIOTR R. SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, FILIP 

SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. Use of a levonorgestrel-releasing intrauterine 

device for menorrhagia treatment during adjuvant therapy of adrenocortical carcinoma with 

mitotane. Ginekol. Pol. 2017 vol. 88 nr 10 s. 576-577. DOI: 10.5603/GP.a2017.0104. 

Cytowana powyżej praca jest opisem przypadku 33-letniej pacjentki, która przebyła 

prawostronną adrenalektomię z powodu raka kory nadnerczy. Po zabiegu pacjentka została 

zakwalifikowana do sterydoterapii i uzupełniającej terapii mitotanem. Po 10 miesiącach 
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leczenia wystąpiły masywne krwotoki miesiączkowe skutkujące ciężką anemią. Wynik 

badania histopatologicznego biopsji endometrium wykazał prosty przerost endometrium. 

W publikacji przedstawiono po raz pierwszy w literaturze, skuteczne oraz bezpieczne 

postępowanie w tym przypadku, stosując LNG-IUD. Pacjentka była obserwowana przez 4 

lata do zakończenia leczenia uzupełniającego mitotanem. W tym czasie nie obserwowano 

krwotoków miesiączkowych. Wartości hemoglobiny były prawidłowe, tolerancja LNG-IUD 

dobra. Nie zaobserwowano wpływu LNG-IUD na skuteczność i tolerancję mitotanu. LNG-

IUD usunięto 5 lat po założeniu i 1 rok po zakończeniu terapii mitotanem. 

Patogenezę krwotoków miesiączkowych podczas terapii mitotanem można wyjaśnić głównie 

wpływem metabolizmu hormonów na układ obwodowy, podczas gdy koagulopatia związana 

z działaniem ubocznym mitotanu tylko zaostrza objawy kliniczne objawy. Zwiększona 

zawartość transkortyny (CBG, corticosteroid-binding globulin) wiąże progesteron i 

ostatecznie prowadzi do względnego hiperestrogenizmu. To wyjaśnia występowanie prostego 

przerostu endometrium 10 miesięcy po wprowadzeniu uzupełniającej terapii mitotanem, jak 

również zadowalającą odpowiedź na leczenie LNG-IUD. 

7.3. Monografie (1 pozycja) 

Jestem współredaktorem 1 monografii wydanej na płycie CD: 

1. Nowoczesna ultrasonografia położnicza w analizie przypadków. [RED.] TOMASZ 

PASZKOWSKI, PIOTR SZKODZIAK. Lublin [2011], Katedra i Klinika Ginekologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, [CD], ISBN 978-83-934442-0-5 (monografia). 

Powyższa monografia (ISBN 978-83-934442-0-5) została umieszczona w Bibliografii 

Dokumentów Elektronicznych Biblioteki Narodowej, ISSN 2080-4636, s. 32, poz. 215/2012 

(https://www.bn.org.pl/download/document/1349781493.pdf). 

7.4. Rozdziały książek/monografii (42 pozycje) 

1. PIOTR SZKODZIAK, RYSZARD MACIEJEWSKI, ZBIGNIEW WÓJTOWICZ. 

Multimedia techniques in clinical anatomy. W: Advances in Polish clinical anatomy. Ed. 

Bogdan Ciszek, Warszawa 2003, Multis Multum Found, s. 289-294, [CD-ROM]. 

2. EWA BASZAK, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. Diagnostyka 

różnicowa nieprawidłowych krwawień z macicy u dziewcząt. W: Zapobieganie szkodom 

jatrogennym w położnictwie i ginekologii. Pod red. Tomasza Paszkowskiego, Lublin 2004, 

Wydaw. IZT, s. 131-137, ISBN 83-88691-22-8. 
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3. EWA BASZAK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR 

SZKODZIAK, ANNA TORRES, WACŁAWA ZALESKA. Poronienie samoistne. W: 

Patologia wczesnej ciąży. Pod red. Tomasza Paszkowskiego, Lublin 2004, Wydaw. IZT, s. 

39-57. 

4. TOMASZ PASZKOWSKI, ANNA TORRES, PIOTR SZKODZIAK. Teratologia 

kliniczna. W: Patologia wczesnej ciąży. Pod red. Tomasza Paszkowskiego, Lublin 2004, 

Wydaw. IZT, s. 11-37. 

5. MACIEJ PASZKOWSKI, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. 

Perimenopausal metrorrhagia - analysis of diagnostic methods from 3RD Chair and 

Department of Gynecology, Medical Univeristy of Lublin in 2003 year. W: Epidemiological 

analysis of selected medical and social problems connected with non-infectious diseases in 

Poland. Ed. Irena D. Karwat, Lublin 2004, Liber, s. 308-309. 

6. SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ 

PASZKOWSKI. Farmakoterapia w czasie ciąży i połogu. W: Wybrane zagadnienia z 

ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego. Pod red. Tomasza Paszkowskiego, 

Lublin 2005, Czelej, s. 1-8, ISBN 83-89309-58-0. 

7. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ PASZKOWSKI. Metody 

medycznej kontroli nad płodnością - antykoncepcja. W: Wybrane zagadnienia z ginekologii i 

położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego. Pod red. Tomasza Paszkowskiego, Lublin 2005, 

Czelej, s. 47-58, ISBN 83-89309-58-0. 

8. SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ 

PASZKOWSKI, CZESŁAW MILEJSKI. Mięśniaki macicy. W: Wybrane zagadnienia z 

ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego. Pod red. Tomasza Paszkowskiego, 

Lublin 2005, Czelej, s. 105-113, ISBN 83-89309-58-0. 

9. SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ 

PASZKOWSKI. Niepołożnicze choroby w czasie ciąży. W: Wybrane zagadnienia z 

ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego. Pod red. Tomasza Paszkowskiego, 

Lublin 2005, Czelej, s. 21-31, ISBN 83-89309-58-0. 

10. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, SZYMON 

GŁOWACKI. Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie. W: Wybrane zagadnienia z 

ginekologii i położnictwa w praktyce lekarza rodzinnego. Pod red. Tomasza Paszkowskiego, 

Lublin 2005, Czelej, s. 161-176, ISBN 83-89309-58-0. 
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11. SŁAWOMIR WOŹNIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, PIOTR SZKODZIAK, 

BARBARA JĘDRZEJEWSKA, IRENA D. KARWAT. Poziom fibronektyny płodowej i 

osoczowej u pacjentek diagnozowanych w kierunku ciąży pozamacicznej. W: Epidemiologia 

chorób niezakaźnych w Polsce, ich następstwa zdrowotne i społeczne. Definiowanie i 

nazewnictwo niepełnosprawności. Red. nauk. Irena Dorota Karwat, Lublin 2005, Liber, s. 

591-596. 

12. TOMASZ PASZKOWSKI, PIOTR SZKODZIAK. Internet w położnictwie i 

ginekologii. W: Postępy w ginekologii i położnictwie. Prac. Zbior. pod red. Marka 

Spaczyńskiego. XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań 2006, 

Pol. Tow. Ginek, s. 357-362. 

13. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, ARKADIUSZ SMAGA, EWA 

WOŹNIAKOWSKA. Ciąża pozamaciczna. W: Powikłania I trymestru ciąży - multimedialny 

poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, ADAMED, [CD-ROM], ISBN 

83-900773-2-9. 

14. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PAWEŁ 

MILART. Nieprawidłowości w rozwoju płodu. W: Powikłania I trymestru ciąży - 

multimedialny poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, ADAMED, [CD-

ROM], ISBN 83-900773-2-9. 

15. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, TOMASZ JR RADOMAŃSKI, 

MACIEJ PASZKOWSKI. Poronienie całkowite/niecałkowite. W: Powikłania I trymestru 

ciąży - multimedialny poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, 

ADAMED, [CD-ROM], ISBN 83-900773-2-9. 

16. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, 

WACŁAWA ZALESKA. Poronienie nawykowe. W: Powikłania I trymestru ciąży - 

multimedialny poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, ADAMED, [CD-

ROM], ISBN 83-900773-2-9. 

17. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, EWA BASZAK-RADOMAŃSKA, 

MACIEJ PASZKOWSKI. Poronienie zagrażające. W: Powikłania I trymestru ciąży - 

multimedialny poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, ADAMED, [CD-

ROM], ISBN 83-900773-2-9. 

18. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, WOJCIECH WRONA, MACIEJ 

PASZKOWSKI. Poronienie zatrzymane. W: Powikłania I trymestru ciąży - multimedialny 
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poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, ADAMED, [CD-ROM], ISBN 

83-900773-2-9. 

19. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, MACIEJ 

PASZKOWSKI, KATARZYNA WÓJCIK. Przydatność badania ultrasonograficznego zastoju 

w obrębie miedniczki nerkowej w ocenie ryzyka infekcji dróg moczowych u ciężarnych. W: 

Postępowanie przed- i pooperacyjne w ginekologii i położnictwie. Pod red. Tomasza 

Paszkowskiego, Lublin 2007, Wydaw. IZT, s. 183-187, ISBN 978-83-88691-40-9. 

(Publikacja wymieniona w rozdziale 7.1.). 

20. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, EWA WOŹNIAKOWSKA, 

TOMASZ PASZKOWSKI, MONIKA KŁODNICKA. Przydatność ultrasonografii 

dopplerowskiej w wybranych patologiach położniczych. W: Postępowanie przed- i 

pooperacyjne w ginekologii i położnictwie. Pod red. Tomasza Paszkowskiego, Lublin 2007, 

Wydaw. IZT, s. 119-125, ISBN 978-83-88691-40-9. 

21. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, WOJCIECH WRONA, DARIUSZ 

WÓJCIK. Wczesna ciąża powikłana mięśniakiem macicy. W: Powikłania I trymestru ciąży - 

multimedialny poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, ADAMED, [CD-

ROM], ISBN 83-900773-2-9. 

22. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, EWA BASZAK-RADOMAŃSKA. 

Wczesna ciąża powikłana torbielą jajnika. W: Powikłania I trymestru ciąży - multimedialny 

poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, ADAMED, [CD-ROM], ISBN 

83-900773-2-9. 

23. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, ARKADIUSZ SMAGA. Wczesna 

ciąża wewnątrzmaciczna powikłana IUD. W: Powikłania I trymestru ciąży - multimedialny 

poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, ADAMED, [CD-ROM], ISBN 

83-900773-2-9. 

24. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, PAWEŁ MILART, TOMASZ JR 

RADOMAŃSKI, ANNA TORRES. Zaśniad groniasty. W: Powikłania I trymestru ciąży - 

multimedialny poradnik kliniczny. Red. Tomasz Paszkowski, Lublin 2007, ADAMED, [CD-

ROM], ISBN 83-900773-2-9. 

25. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, 

ARKADIUSZ SMAGA, GRZEGORZ PIETRAS, WOJCIECH WRONA, TOMASZ 
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PALACZ, MACIEJ PASZKOWSKI, MONIKA PASZKOWSKA, KATARZYNA WÓJCIK. 

Badanie ultrasonograficzne 3D w ciąży nieprawidłowej. W: Ultrasonografia 3D w 

położnictwie i ginekologii. Red. nauk. Tomasz Paszkowski, Lublin 2008, III Kat. i Klin. 

Ginekol. Uniw. Med. w Lublinie, [CD-ROM], ISBN 978-83-926208-8-4. 

26. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, 

ARKADIUSZ SMAGA, WOJCIECH WRONA, TOMASZ JR RADOMAŃSKI, 

WACŁAWA ZALESKA, DARIUSZ WÓJCIK, KATARZYNA WÓJCIK. Badanie 

ultrasonograficzne 3D w ciąży prawidłowej. W: Ultrasonografia 3D w położnictwie i 

ginekologii. Red. nauk. Tomasz Paszkowski, Lublin 2008, III Kat. i Klin. Ginekol. Uniw. 

Med. w Lublinie, [CD-ROM], ISBN 978-83-926208-8-4. 

27. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, 

ARKADIUSZ SMAGA, PAWEŁ MILART, EWA WOŹNIAKOWSKA, MACIEJ 

PASZKOWSKI. Badanie ultrasonograficzne 3D w ginekologii. W: Ultrasonografia 3D w 

położnictwie i ginekologii. Red. nauk. Tomasz Paszkowski, Lublin 2008, III Kat. i Klin. 

Ginekol. Uniw. Med. w Lublinie, [CD-ROM], ISBN 978-83-926208-8-4. 

28. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, 

ARKADIUSZ SMAGA, MONIKA PASZKOWSKA, PIOTR CZUCZWAR. Badanie 

ultrasonograficzne w trybie "PowerANGIO 3D". W: Ultrasonografia 3D w położnictwie i 

ginekologii. Red. nauk. Tomasz Paszkowski, Lublin 2008, III Kat. i Klin. Ginekol. Uniw. 

Med. w Lublinie, [CD-ROM], ISBN 978-83-926208-8-4. 

29. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK, 

ARKADIUSZ SMAGA, EWA WOŹNIAKOWSKA, MACIEJ PASZKOWSKI. Pomiar 

objętości z wykorzystaniem trybu "VOCAL 3D". W: Ultrasonografia 3D w położnictwie i 

ginekologii. Red. nauk. Tomasz Paszkowski, Lublin 2008, III Kat. i Klin. Ginekol. Uniw. 

Med. w Lublinie, [CD-ROM], ISBN 978-83-926208-8-4. 

(Publikacja wymieniona w rozdziale 7.1.). 

30. WOJCIECH WRONA, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, PIOTR SZKODZIAK, 

SŁAWOMIR WOŹNIAK, EWA WOŹNIAKOWSKA, MACIEJ PASZKOWSKI, MONIKA 

PASZKOWSKA, PIOTR CZUCZWAR, KATARZYNA WÓJCIK, PAWEŁ MILART, 

TOMASZ RADOMAŃSKI. Diagnostyka różnicowa i leczenie łagodnych guzów jajnika w 

okresie okołomenopauzalnym. W: Postępy w medycynie menopauzy. Pod. red. Tomasza 

Paszkowskiego, Lublin 2009, IZT, s. 363-373, ISBN 978-83-88691-41-6. 
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31. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, 

KATARZYNA WÓJCIK, EWA WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA, MACIEJ 

PASZKOWSKI, PAWEŁ MILART, PIOTR CZUCZWAR, MONIKA PASZKOWSKA. 

Nieprawidłowe krwawienia maciczne w trakcie terapii hormonalnej wieku menopauzalnego. 

W: Postępy w medycynie menopauzy. Pod. red. Tomasza Paszkowskiego, Lublin 2009, IZT, 

s. 334-344, ISBN 978-83-88691-41-6. 

32. PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH WRONA, EWA 

WOŹNIAKOWSKA, PIOTR CZUCZWAR, MACIEJ PASZKOWSKI, MONIKA 

PASZKOWSKA, TOMASZ PALACZ, KATARZYNA WÓJCIK, MAGDALENA 

KŁUDKA-STERNIK, TOMASZ RADOMAŃSKI. Ocena wielkości wodobrzusza. W: 

Postępy w medycynie menopauzy. Pod. red. Tomasza Paszkowskiego, Lublin 2009, IZT, s. 

290-298, ISBN 978-83-88691-41-6. 

(Publikacja wymieniona w rozdziale 4.3.1. przy pozycji 9. cyklu powiązanych tematycznie 

artykułów naukowych). 

33. EWA WOŹNIAKOWSKA, PAWEŁ MILART, TOMASZ RADOMAŃSKI, 

SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH WRONA, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ 

PALACZ, PIOTR CZUCZWAR, MACIEJ PASZKOWSKI, MONIKA PASZKOWSKA, 

KATARZYNA WÓJCIK, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK. Pęcherz nadaktywny - 

diagnostyka. W: Postępy w medycynie menopauzy. Pod. red. Tomasza Paszkowskiego, 

Lublin 2009, IZT, s. 345-362, ISBN 978-83-88691-41-6. 

34. MONIKA PASZKOWSKA, MACIEJ PASZKOWSKI, WOJCIECH WRONA, PIOTR 

SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, EWA WOŹNIAKOWSKA, KATARZYNA 

WÓJCIK, ROBERT MAKOWSKI. Polipy endometrialne. W: Postępy w medycynie 

menopauzy. Pod. red. Tomasza Paszkowskiego Lublin 2009, IZT, s. 204-214, ISBN 978-83-

88691-41-6. 

35. PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, MONIKA 

PASZKOWSKA, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, KATARZYNA WÓJCIK, 

TOMASZ PALACZ, KAMILA TRZECIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, EWA 

WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA. Ultrasonograficzna ocena płodu. W: 

Nowoczesna ultrasonografia położnicza w analizie przypadków. Red. nauk. Tomasz 

Paszkowski, Piotr Szkodziak, Lublin 2011, III Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, [CD-ROM], ISBN 978-83-934442-0-5. 
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(Publikacja należąca do monografii wymienionej w rozdziale 7.3.). 

36. PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, MONIKA 

PASZKOWSKA, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, KATARZYNA WÓJCIK, 

TOMASZ PALACZ, KAMILA TRZECIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, EWA 

WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA. Przypadki położnicze. W: Nowoczesna 

ultrasonografia położnicza w analizie przypadków. Red. nauk. Tomasz Paszkowski, Piotr 

Szkodziak, Lublin 2011, III Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie, [CD-ROM], ISBN 978-83-934442-0-5. 

(Publikacja należąca do monografii wymienionej w rozdziale 7.3.). 

37. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI, MACIEJ PASZKOWSKI, TOMASZ 

RADOMAŃSKI. Poronienie. W: Położnictwo. T. 2. Medycyna matczyno-płodowa. Red. 

nauk. tomu 2: Grzegorz H. Bręborowicz, Tomasz Paszkowski, Warszawa 2012, 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 1-9, ISBN 978-83-200-4271-9. 

(Publikacja wymieniona w rozdziale 4.3.1. przy pozycji 16. cyklu powiązanych tematycznie 

artykułów naukowych). 

38. PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ 

PASZKOWSKI, EWA WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA, KRZYSZTOF PYRA, 

MAŁGORZATA SZCZERBO-TROJANOWSKA, TOMASZ PASZKOWSKI. Embolizacja 

tętnic macicznych w leczeniu krwotoku w przebiegu raka szyjki macicy. W: Przypadki 

kliniczne w ginekologii. Pod red. Pawła Kamińskiego i Mirosława Wielgosia, Warszawa 

2012, Medical Education, s. 163-167, ISBN 978-83-62510-42-9. 

39. PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. Objaw "beretu" - element różnicujący 

rozpoznanie exencephalii i anencephalii podczas badania ultrasonograficznego w I i II 

trymestrze ciąży. W: Przypadki kliniczne w perinatologii. Pod red. Mirosława Wielgosia, 

Pawła Kamińskiego, Warszawa 2012, Medical Education, s. 149-154, ISBN 978-83-62510-

44-3. 

(Publikacja wymieniona w rozdziale 4.3.1. przy pozycji 1. cyklu powiązanych tematycznie 

artykułów naukowych). 

40. PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, SŁAWOMIR WOŹNIAK, EWA 

WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA, MAŁGORZATA SZCZERBO-

TROJANOWSKA, TOMASZ PASZKOWSKI. Zakrzepica żył przymacicz w ciąży - 
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założenie filtra czasowego do żyły głównej dolnej. W: Przypadki kliniczne w perinatologii. 

Pod red. Mirosława Wielgosia, Pawła Kamińskiego, Warszawa 2012, Medical Education Sp. 

z o. o, s. 23-26, ISBN 978-83-62510-44-3. 

41. KAROLINA PIECAK, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. Ciąża i poród 

u ciężarnej z chorobą von Willebranda. W: Sytuacje kliniczne w położnictwie. Red. nauk. 

Grzegorz H. Breborowicz, Mariola Rapacka-Lesiak, Mirosław Wielgoś, Tomasz Paszkowski, 

Warszawa 2016, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 268-273, ISBN 978-83-200-5006-6. 

42. MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ 

PASZKOWSKI. Rozejście się mięśnia macicy w bliźnie po cięciu cesarskim. W: Sytuacje 

kliniczne w położnictwie. Red. nauk. Grzegorz H. Breborowicz, Mariola Rapacka-Lesiak, 

Mirosław Wielgoś, Tomasz Paszkowski, Warszawa 2016, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, s. 

3-12, ISBN 978-83-200-5006-6. 

(Publikacja wymieniona w rozdziale 4.3.1. przy pozycji 17. cyklu powiązanych tematycznie 

artykułów naukowych). 

Publikacja z pozycji 1. powstała przed uzyskaniem stopnia doktora nauk medycznych, 

pozostałe po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznyc. Łączna ilość punktów PK - 180.00. 

7.5. Artykuły w czasopismach z IF nie ujęte w cyklu powiązanych tematycznie 

artykułów naukowych (16 pozycji) 

1. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, EWA 

WOŹNIAKOWSKA, PAWEŁ MILART, MACIEJ PASZKOWSKI, TOMASZ 

PASZKOWSKI. Elastography improves the accuracy of ultrasound in the preoperative 

assessment of abdominal wall endometriosis. (Die Elastografie verbessert die Genauigkeit des 

Ultraschalls bei der praoperativen Beurteilung der Endometriose der Bauchwand.). 

Ultraschall Med. 2015 vol. 36 nr 6 s. 623-629. DOI: 10.1055/s-0034-1398834. 

2. PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, PAWEŁ 

MILART, EWA WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA, TOMASZ PASZKOWSKI. 

Influence of ulipristal acetate therapy compared with uterine artery embolization on fibroid 

volume and vascularity indices assessed by three-dimensional ultrasound: prospective 

observational study. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2015 vol. 45 nr 6 s. 744-750. DOI: 

10.1002/uog.14668. 
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3. ANNA STĘPNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, EWA 

WOŹNIAKOWSKA, SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. Primary ovarian 

Burkitt’s lymphoma: a rare oncological problem in gynaecology: a review of literature. Arch. 

Gynecol. Obstet. 2017 vol. 296 nr 4 s. 653-660. DOI: 10.1007/s00404-017-4478-6. 

4. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, PAWEŁ 

MILART, EWA WOŹNIAKOWSKA, TOMASZ PASZKOWSKI. Elastography in predicting 

preterm delivery in asymptomatic, low-risk women: a prospective observational study. BMC 

Pregnancy Childbirth [online] 2014 vol. 14, s. 1-15. DOI: 10.1186/1471-2393-14-238. 

5. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ 

PASZKOWSKI.Usefulness of elastography in predicting the outcome of Foley catheter 

labour induction. Aust. N. Z. J. Obstet. Gynaecol. 2015 vol. 55 nr 3 s. 245-250. DOI: 

10.1111/ajo.12331. 

6. EWA WOŹNIAKOWSKA, ANNA TORRES, PAWEŁ MILART, SŁAWOMIR 

WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, TOMASZ PASZKOWSKI. 

Delayed diagnosis of Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome due to microperforation and 

pyocolpos in obstructed vaginal canal. J. Pediatr. Adolesc. Gynecol. 2014 vol. 27 nr 4 s. e79-

e81. DOI: 10.1016/j.jpag.2013.07.009. 

7. PIOTR CZUCZWAR, SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, MAREK J. 

KUDLA, KRZYSZTOF PYRA, TOMASZ PASZKOWSKI. J.Elastography improves the 

diagnostic accuracy of sonography in differentiating endometrial polyps and submucosal 

fibroids. Ultrasound. Med. 2016 vol. 35 nr 11 s. 2389-2395. 25. DOI: 10.7863/ultra.15.12017. 

8. PIOTR CZUCZWAR, ANNA STĘPNIAK, PIOTR SZKODZIAK, AGNIESZKA 

KOROLCZUK, TOMASZ PASZKOWSKI, SŁAWOMIR WOŹNIAK. Unusual location of a 

plexiform neurofibroma in the fallopian tube: a case report. J. Obstet. Gynaecol. Res. 2016 

vol. 42 nr 11 s. 1618-1622, DOI: 10.1111/jog.13116. 

9. EWA WOŹNIAKOWSKA, PAWEŁ MILART, TOMASZ PASZKOWSKI, TOMASZ 

PALACZ, SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH WRONA, PIOTR SZKODZIAK, 

MACIEJ PASZKOWSKI, PIOTR CZUCZWAR. Embolizacja tętnic macicznych - 

zagadnienia kliniczne. (Uterine artery embolization - clinical problems.). Ginekol. Pol. 2013 

vol. 84 nr 12 s. 1051-1054. DOI: 10.17772/gp/1679. 

10. SŁAWOMIR WOŹNIAK, MAGDALENA KŁUDKA-STERNIK, PIOTR CZUCZWAR, 

PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, TOMASZ PASZKOWSKI. Placenta 
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percreta leading to uterine rupture at 18 weeks of pregnancy with consecutive hysterectomy: a 

case report. (Wycięcie macicy w 18 tygodniu ciąży z powodu łożyska przerośniętego - opis 

przypadku.). Ginekol. Pol. 2013 vol. 84 nr 4 s. 318-320. DOI: 10.17772/gp/1584. 

11. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, TOMASZ 

PASZKOWSKI, MONIKA KŁODNICKA. Tobacco smoking and the effectiveness of the 

pharmacological treatment of ovarian cysts. Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 nr 5A s. 539-

540. 

12. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR CZUCZWAR, PIOTR SZKODZIAK, WOJCIECH 

WRONA, TOMASZ PASZKOWSKI. Elastography for predicting preterm delivery in 

patients with short cervical length at 18-22 weeks of gestation: a prospective observational 

study. (Zastosowanie elastografii w przewidywaniu porodu przedwczesnego u pacjentek z 

krótką szyjką macicy stwierdzoną między 18-22 tygodniem ciąży: prospektywne badanie 

obserwacyjne.). Ginekol. Pol. 2015 vol. 86 nr 6 s. 442-447. DOI: 10.17772/gp/2401. 

13. SŁAWOMIR WOŹNIAK, PIOTR SZKODZIAK, PIOTR CZUCZWAR, EWA 

WOŹNIAKOWSKA, PAWEŁ MILART, MACIEJ PASZKOWSKI, TOMASZ 

PASZKOWSKI. Guz jajnika u kobiety w późnym wieku rozrodczym - jak ocenić ryzyko 

onkologiczne. (Ovarian tumor in women of the late childbearing age: how to assess the risk of 

cancer.). Prz. Menopauz. 2013 R. 12 nr 1 s. 78-82. DOI: 10.5114/pm.2013.33426. 

14. PAWEŁ MILART, EWA WOŹNIAKOWSKA, SŁAWOMIR WOŹNIAK, TOMASZ 

PALACZ, PIOTR CZUCZWAR, WOJCIECH WRONA, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ 

PASZKOWSKI, TOMASZ PASZKOWSKI. Infekcje układu moczowego w okresie 

menopauzy - prawidłowe postępowanie. (Urinary tract infections in the menopausal period: 

optimal management.). Prz. Menopauz. 2013 R. 12 nr 1 s. 23-28. DOI: 

10.5114/pm.2013.33417. 

15.  EWA WOŹNIAKOWSKA, PAWEŁ MILART, SŁAWOMIR WOŹNIAK, WOJCIECH 

WRONA, PIOTR SZKODZIAK, MACIEJ PASZKOWSKI, PIOTR CZUCZWAR, 

TOMASZ PASZKOWSKI. Standardy hormonalnej terapii zastępczej po Women’s Health 

Initiative - przegląd najnowszych doniesień dotyczących znaczenia drogi podania dla profilu 

bezpieczeństwa terapii. (New clinical data and guidelines on menopausal hormone therapy 

since the Women’s Health Initiative study: route of administration and safety profile.). Prz. 

Menopauz. 2013 R. 12 nr 1 s. 83-86. DOI: 10.5114/pm.2013.33427. 
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16. TOMASZ PASZKOWSKI, EWA WOŹNIAKOWSKA, WOJCIECH WRONA, PIOTR 

SZKODZIAK, TOMASZ RADOMAŃSKI. Zastosowanie mikronizowanego progesteronu w 
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