
 

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska 

Zawód wyuczony: lekarz, specjalista ginekolog-położnik, specjalista medycyny społecznej 

Zatrudnienie w WUM od 2002 roku  

Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno- Położniczej WNoZ w Akademii Medycznej 

(potem Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Przez dwie kadencje Prodziekan na 

kierunku Położnictwo. 

1985 do 2002 zatrudniona w CMKP na stanowisku adiunkta habilitowanego, zastępca 

Kierownika Studium Medycyny Klinicznej przez 2 kadencje. Zadania: organizacja kursów 

atestacyjnych, egzaminów specjalizacyjnych z zakresu położnictwa i ginekologii, 

przyjmowanie egzaminów praktycznych od lekarzy przed specjalizacja. 

Działalność dydaktyczna: tworzenie programów dla położnych na I° studiów licencjackich i 

pomostowych dofinansowanych w ramach Kapitału Ludzkiego przez Unię Europejską. 

Kolejny etap to tworzenie programów na studiach magisterskich stacjonarnych i 

niestacjonarnych, stworzenie zasad egzaminu dyplomowego najpierw na licencjacie a potem 

na studiach magisterskich. 

Działalność naukowa:  

Stypendia zagraniczne: 

• Instytut Ultradźwięków z Zagrzebiu studia ultrasonograficzne pod kierownictwem prof. A. 

Kurjaka i S. Campbella 

• Studia podyplomowe z zakresu ultrasonografii Uniwersytet w Zagrzebiu 

• Uniwersytet w Leuven 

a. w Zakładzie Genetyki pod kierownictwem prof. J. Frynsa  

b. w Klinice Ginekologii pod kierownictwem H. Van den Berghe i pod kierownictwem 

prof. Konicksa (laparoskopowe techniki operacyjne przy użyciu lasera). 

Wyżej wymieniona zastosowała po raz pierwszy w polskim położnictwie metodę dopplerowską 

w ciąży fizjologicznej i powikłanej (1986 r.) 

Tytuł dr n. med. uzyskała 07 października 1987  „Przepływ krwi w niektórych odcinkach 

krążenia płodowego w ciążach  prawidłowych i powikłanych” 

Tytuł dr hab. n. med.  uzyskała 13 marca 1991 roku „Badania jakościowych i ilościowych 

przepływów krwi w aorcie płodu jako test zagrożenia w nadciśnieniu indukowanym przez ciążę 

P.I.H” 

Działalność naukowa związana z następującymi obszarami: 

- problematyka  konfliktu serologicznego 

- zastosowanie ultrasonografii i metod dopplerowskich w położnictwie i ginekologii 

- współpraca z IPTT PAN w zakresie tworzenia systemu wspomagającego diagnostykę 

ultrasonograficzną w położnictwie i ginekologii uwzględniającego komputerową analizę 

konturów obrazu usg oraz archiwizowania i generowania formalnych wyników badań 

ultrasonograficznych  

- stworzenie pisma naukowego Położna. Nauka i praktyka – 1-szego w Polsce dla położnych 

(od roku 2007). 

Publikacje z zakresu m. in.: 

- edukacji zdrowotnej, etyki zawodowej oraz postaw psychospołecznych 

- badań  w obszarze planowania rodziny , jakości życia i zagrożeń w zdrowotnych w okresie 

okołomenopauzalnym i senium 

- badań w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych oraz  procesów pielęgnowania w 

chorobach ginekologicznych i onkologicznych 

- miejsca polskiej położnej w Europie i w badaniach naukowych 

- zagadnień związanych z dydaktyką w obszarze  poprawy jakości kształcenia 

Aktualnie:  



• Ukończony grant NCBR Opracowanie systemu opieki nad niepełnosprawną kobietą 

ciężarną rodzącą 

• Ukończony grant Kapitał Ludzki „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w 

ramach studiów pomostowych” – Kierownik Projektu 

• W trakcie realizacji grant IDEUS 2015 "Implementation and Evaluation of Dedicated 

Education Units in Europe", Działanie KA2: Cooperation for innovation  and the Exchange 

of Good Practices Strategic Parterships for  vocational eduactional and training, w ramach 

programu Erasmus +. 

• W trakcie realizacji grant Lean Management w ochronie zdrowia 

• Promotor 12 prac doktorskich, opiekun 6, rozpoczętych 4 

• Koordynator Krajowego Programu Edukacja Poporodowa Szkoła Matek i Ojców Razem 

Łatwiej  

• Koordynator naukowy Biuletynu Edukacyjno Informacyjnego dla personelu medycznego 

oddziałów położniczych i neonatologicznych Razem Łatwiej 

• Członek Komisji Egzaminów Lekarskich w zakresie położnictwa i ginekologii. 

• Ambasador COGI 

• Recenzent w czasopiśmie Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International 

• Członek Rady Naukowej Journal of Clinical Obstetrics, Gynecology & Infertility 

• Redaktor VI skryptów dla studentów położnictwa 

• Liczne nagrody i wyróżnienia 

  
 


