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Zawód wyuczony - lekarz specjalista położnictwa i ginekologii 

 

Wykształcenie 

W roku 2006 obroniłam w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM z 

wyróżnieniem pracę doktorską na temat „Układ krzepnięcia w ciąży powikłanej cukrzycą”. 

Zatrudnienie w WUM od 1995 roku 

 

Od 1995 roku sprawuję w Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej  

w Warszawie, nadzór nad ciężarnymi z zaburzeniami krzepnięcia o typie skazy małopłytkowej, 

krwotocznej oraz z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. W ramach specjalistycznego 

ambulatorium przyjmuję również kobiety z nadciśnieniem i chorobami tkanki łącznej, a od roku 

2000 jestem jedynym konsultantem pacjentek chorujących na pierwotne układowe zapalenia 

naczyń prowadzonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc oraz w Zakładzie Medycyny 

Rodzinnej.  

Współpracuję z Instytutem Kardiologii, Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz 

Instytutem Hematologii. Regularnie biorę czynny udział w zjazdach Międzynarodowego 

Towarzystwa Zakrzepicy i Hemostazy. 

 

Działalność naukowa: otrzymała dwukrotnie nagrodę zespołową Rektora Akademii 

Medycznej oraz Nagrodę Ministra Zdrowia.  

W 2014 roku byłam w gronie ekspertów, którzy opublikowali standardy opieki nad pacjentkami 

z chorobami tkanki łącznej w ciąży. Przygotowane są do druku zalecenia dotyczące prokreacji 

oraz przebiegu ciąży u pacjentek z rakiem tarczycy. 

Członek zarządu Warszawskiego Oddziału PTMP, członek Międzynarodowego Towarzystwa 

Zakrzepicy i Hemostazy, autor i współautor 71 prac oraz 14 rozdziałów w monografiach.  

 

Działalność dydaktyczna: realizacja zajęć z zakresu chorób gruczołu piersiowego, opieki 

specjalistycznej w położnictwie, ginekologii i neonatologii, wybranych zagadnień z 

pielęgniarstwa specjalistycznego dla studentek kierunku położnictwo. 

Prowadzenie wykładów z zakresu układu hemostazy, chorób tkanki łącznej i patologii ciąży, 

na kursach organizowanych przez CMKP:  szkoleniowych do specjalizacji, a także  kursach 

doskonalenia zawodowego dla lekarzy – ginekologów, anestezjologów i internistów. Prowadzę 

działalność dydaktyczną w postaci seminariów i ćwiczeń dla studentów Wydziału Lekarskiego 

oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu.  

 

Działalność organizacyjna: w latach 1992-2013 roku byłam opiekunem Studenckiego Koła 

Naukowego działającego przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii prowadząc 

nadzór merytoryczny nad spotkaniami koła, tworzonymi pracami naukowymi, a także letnimi 

praktykami w formie obozu naukowego w Starogardzie Gdańskim.  

 

Tematy prowadzonych prac magisterskich: 

Obecnie jestem promotorem prac magisterskich i licencjackich studentek kierunku położnictwa 

Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM z zakresu położnictwa i ginekologii.  

 

Jestem mężatką i mam dwie córki.  

Moim hobby są podróże i nauka języków obcych.  
 


