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W ramach podnoszenia jakości kształcenia, wzboga-
cania oferty i urozmaicania formy zajęć dydaktycznych 
dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  
w dniu 2 marca 2014 r. (niedziela) w Centrum Biblio-
teczno-Informacyjnym przeprowadzono zogniskowany 
wywiad grupowy tzw. fokus (focus group interview) do-
tyczący opinii badanej grupy położnych na temat możli-
wości, chęci, motywacji i umiejętności wykorzystywania 
wyników najnowszych badań naukowych w codziennej, 
klinicznej praktyce położniczej. 

Wykorzystywanie aktualnych wyników badań nauko-
wych przez pracowników ochrony zdrowia: lekarzy, pielę-
gniarki czy położne w ich codziennej praktyce klinicznej 
jest konieczne do zapewnienia efektywnej, bezpiecznej 
oraz spełniającej najwyższe standardy jakości opieki nad 
pacjentką. 

Spotkanie odbyło się w ramach zajęć seminaryjnych  
z przedmiotu „Badania naukowe w położnictwie”. Udział 
w spotkaniu wzięło 58 studentek I roku niestacjonarnych 
studiów I stopnia (studiów pomostowych) na kierun-
ku Położnictwo: średnia wieku badanej grupy 44,34 lata 
(min. 36, maks. 55), średni staż pracy w zawodzie 19,92 lat  
(min. 5, maks. 32). Większość badanych pracowała w sek-
torze publicznym, największa grupa osób podejmowała 
pracę w ramach pełnego etatu w szpitalu miejskim na sta-
nowisku starszej położnej. 

Spotkanie poprowadzone zostało przez pracowników 
naukowo-dydaktycznych Zakładu Dydaktyki i Efektów 
Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego: dr hab. Joannę Gotlib oraz 
mgr Jarosławę Belowską. 

Było to drugie w kolejności, jak dotąd, spotkanie łączące 
przekaz treści dydaktycznych z jednoczesnym badaniem 
jakościowym w formie wywiadu focusowego. Pierwsze ta-
kie spotkanie dotyczyło studentek studiów pomostowych  
na kierunku pielęgniarstwo i zostało opisane w odrębnym 
artykule.

Celem spotkania było poznanie opinii studentek po-
łożnictwa na temat możliwości wykorzystania wyników  
najnowszych badań naukowych w codziennej praktyce kli-
nicznej oraz chęci, motywacji i umiejętności ich wykorzysta-
nia w tej praktyce.

Na podstawie analizy polskiego i światowego piśmien-
nictwa naukowego podejmującego problematykę Eviden-
ce-based Medicine i Evidence-based Midwifery Practice wy-
brano najważniejsze zagadnienia, które zapisano w formie 
scenariusza wywiadu ustrukturyzowanego.

Podczas spotkania omawiano m.in. takie zagadnienia 
jak:
1. Znajomość de*nicji i znaczenia terminu Evidence-ba-

sed Medicine (EBM) i Evidence-based Midwifery Prac-
tice (EBMP)

2. Znajomość de*nicji i kryteriów dowodu naukowego
3. Częstość korzystania z polskiej/światowej literatury na-

ukowej dla położnych, znajomość czasopism naukowych  
i branżowych

4. Znajomość źródeł pozyskiwania dowodów naukowych 
5. Umiejętność oceny danych naukowych pod kątem ich 

wiarygodności oraz opinie badanej grupy, kto i kiedy 
powinien nauczyć studentów takich umiejętności

6. Możliwość zastosowania Evidence-based Midwifery 
Practice w miejscu pracy

7. Stosunek kadry zarządzającej wobec kształcenia usta-
wicznego położnych

8. Opinie badanej grupy na temat wad i zalet EBMP  
w praktykowaniu zawodu położnej

9. Możliwość podniesienia jakości opieki nad pacjentką  
i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego poprzez 
zastosowanie EBMP w miejscu pracy.
Prowadzona podczas spotkania dyskusja pokazała,  

że poziom wiedzy w badanej grupie na temat Evidence-
-based Midwifery Practice oraz możliwości wykorzysta-
nia wyników badań naukowych w praktyce położniczej 
był zadowalający. Położne biorące udział w badaniu po-
tra*ły prawidłowo zde*niować skróty EBM i EBMP,  
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znały ich znaczenie i polskojęzyczne ich rozwinięcia, które 
podały jako Medycyna oparta na badaniach naukowych, 
na dowodach. Bardzo licznie wymienione zostały polskie 
czasopisma naukowe z obszaru położnictwa, które po-
łożne znają i czytają. Najczęściej wskazywanymi czasopi-
smami były: Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Medycyna 
Praktyczna, Ginekologia po Dyplomie, Położna. Nauka  
i Praktyka, Położna Środowiskowa, Klinika Pediatryczna. 
Bardzo duża grupa położnych, biorących udział w bada-
niu, sprzeciwiła się wobec poprawności i zasadności re-
komendacji wykorzystywanych w codziennej praktyce 
klinicznej. Nabycie i przysposobienie wiedzy dotyczącej 
krytycznej analizy artykułów naukowych oraz poznania 
nowych technik i zasad przeprowadzania takowych analiz 
zaowocowałoby uzupełnieniem brakujących umiejętności 
w poszukiwaniu fachowej literatury medycznej, naucze-
niem się umiejętności krytycznej analizy piśmiennictwa, 
a w konsekwencji możliwością wpłynięcia na zmiany wo-
bec obowiązujących rekomendacji medycznych, z którymi 
położne nie zgadzają się w znaczącym stopniu. 

Położne chętnie deklarują podjęcie i swój udział w ba-
daniach naukowych, jednak czynnikami ograniczającymi 
te działania jest brak niezbędnego doświadczenia, czasu  
i przygotowania merytorycznego. Kluczowym elementem 
wymienionym przez badaną grupę w trakcie dyskusji jest 
konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy i wykształ-
cenia w danym zakresie, aby być wiarygodnym i postrze-
ganym jako partner, badaczem zespołu interdyscyplinar-
nego.

Tematyka EBM i EBMP oraz rodzaj przeprowadzonych 
zajęć, jak uznały położne, jest dla nich niezwykle cennym 
źródłem wiedzy dotyczącej badań naukowych oraz kryte-
riów oceny ich wiarygodności i zasadności. Ich zdaniem 
wykorzystywanie najnowszych badań naukowych i podej-
mowanie innowatorskich działań i nowoczesnych proce-
dur o udowodnionej skuteczności w codziennej praktyce  

klinicznej może przekładać się na poprawę jakości  
i komfortu świadczonych usług medycznych, zmniejsze-
nie kosztów, zwiększenie wewnętrznej satysfakcji oraz po-
czucia bezpieczeństwa. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie 
mogłoby przyczynić się do popularyzacji relacji partner-
skich położna – lekarz, a także zmiany statusu zawodu  
i wzrostu jego prestiżu. Badana grupa zadeklarowała chęć 
udziału w zajęciach dydaktycznych na temat problematyki 
Evidence-based Midwifery Practice, należy więc rozważyć 
wprowadzenie tej tematyki do programu studiów na kie-
runku Położnictwo.

Kształcenie studentów położnictwa w takiej uczelni jak 
Warszawski Uniwersytet Medyczny, posiadającej długolet-
nią tradycję prowadzenia badań naukowych i wdrażania 
ich wyników do praktyki klinicznej, powinno w większym 
niż dotychczas stopniu kłaść nacisk na kształcenie w za-
kresie metodologii prowadzenia badań naukowych, kry-
tycznej analizy ich wyników czy umiejętności krytycznego 
czytania tekstów naukowych, czyli wszystkich elementów 
Evidence-based Midwifery Practice.

W praktyce zawodowej położnych, zgodnie ze świa-
towymi tendencjami, kładzie się coraz większy nacisk na 
wykorzystywanie wyników badań naukowych, co ma ko-
rzystnie wpłynąć nie tylko na bezpieczeństwo pacjenta, 
personelu medycznego, czy skuteczność wykonywanych 
procedur medycznych, lecz również na ich efektywność 
$nansową. 

Opisywane spotkanie z grupą pracujących w zawodzie 
studentek Położnictwa stanowiło badanie pilotażowe, któ-
re kontynuowane będzie w formie zogniskowanego  wy-
wiadu grupowego prowadzonego w innych grupach spe-
cjalistów ochrony zdrowia. Wszystkich zainteresowanych 
tematyką Evidence-based Medicine oraz Evidence-based 
Midwifery Practice pracowników i studentów Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy do współ-
pracy.
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 CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA

„Pielęgniarstwo XXI wieku” zamieszcza prace orygi-
nalne, poglądowe, kazuistyczne z zakresu teorii i praktyki 
pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Ponadto pismo publi-
kuje recenzje prac doktorskich oraz recenzje książek. Pra-
ce przedstawione przez Autorów polskich publikowane są 
w języku polskim, prace nadsyłane z zagranicy – w języku 
angielskim. Obowiązuje regulamin przygotowany na pod-
stawie zaleceń Index Copernicus, „Ujednoliconych zasad 
dotyczących prac przesyłanych do czasopism medycz-
nych” opracowany przez Komitet Redaktorów Czasopism 
Medycznych – Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for 
Biomedical Publication (Updated February 2006).

Czasopismo jest indeksowane w Index Copernicus.
Pielęgniarstwo XXI wieku wydawane jest jako kwar-

talnik. Streszczenia dostępne są on-line w formie elektro-
nicznej na stronach internetowych wydawcy:
http://www.piel21w.umlub.pl

 INFORMACJE OGÓLNE

Wymagania etyczne

Badania prowadzone na ludziach, muszą być przepro-
wadzone zgodnie z wymogami Deklaracji Helsińskiej, co 
należy zaznaczyć w opisie metodyki. Na przeprowadzenie 
takich prac Autorzy muszą uzyskać zgodę Terenowej Ko-
misji Nadzoru nad Dokonywaniem Badań na Ludziach 
(Komisji Etycznej)

Odpowiedzialność cywilna

Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pi-
sma, jednak za treść artykułu odpowiada jego Autor. Wy-
dawca ani Rada Programowa nie ponoszą odpowiedzial-
ności za skutki ewentualnych nierzetelności.

 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE –  
ZGŁASZANIE PRAC DO DRUKU

Przesłanie prac do Redakcji

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświad-
czeniem, że praca nie była dotychczas publikowana w in-
nych czasopismach oraz nie była wcześniej złożona w in-
nej Redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne 
ze zgodą wszystkich autorów na jej publikację i  oświad-
czeniem, że Autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich da-
nych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość 
danych i dokładność ich analizy.

Dopuszcza się druk prac już opublikowanych ze wzglę-
dów ważnych dla czytelników, ale z  adnotacją, iż jest to 
przedruk i z jakiego źródła.

Prace należy nadesłać pod adresem redakcji w dwóch 
egzemplarzach (które nie podlegają zwrotowi Autorom) 

łącznie z  pismem przewodnim, zawierającym zgodę 
wszystkich Autorów na publikację wyników badań.

Ponadto warunkiem publikacji pracy jest przesłanie 
wypełnionego i podpisanego przez eszystkich Autorów 
oświadczenia dotyczącego wkładu pracy poszczegól-
nych autorów w przygotowanie artykułu (wzór oświad-
czenia dostępny na stronie internetowej wydawcy:  
http://www.piel21w.umlub.pl/regulamin/).
Wersja elektroniczna prac

Redakcja wymaga nadsyłania prac na nośnikach kom-
puterowych- płytach CD-ROM. Opis nośnika powinien 
zawierać imię i nazwisko  Autora, tytuł pracy, nazwę 
(nazwy) zbiorów, nazwy i numery  wersji użytych pro-
gramów. Prace powinny być napisane w edytorze tekstu 
Word, Czcionka Times New Roman o wielkości „12”.

Maszynopis

1. Objętość prac oryginalnych i  poglądowych nie po-
winna być większa niż 15 stron a  kazuistycznych 8 
stron maszynopisu, łącznie z piśmiennictwem, ryci-
nami, tabelami i streszczeniami (standardowa strona 
-1800 znaków).

2. Prace powinny być pisane na papierze formatu A-4 
z  zachowaniem podwójnego odstępu, z  lewej strony 
należy zachować margines 2 cm, a z prawej margines 
szerokości 3 cm

3. propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pi-
smem półgrubym (bold)

4. Na prawym marginesie należy zaznaczyć ołówkiem 
miejsce druku tabel i rycin.

5. Na pierwszej stronie należy podać
tytuł pracy w języku polskim i angielskim
pełne imię i  nazwisko Autora (Autorów) pracy. 
Przy pracach wieloośrodkowych prosimy o przy-
pisanie Autorów do ośrodków, z których pocho-
dzą,
pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z  którego po-
chodzi praca (w wersji o7cjalnie ustalonej)
wskazać Autora do korespondencji oraz adres na 
jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję 
(służbowy lub prywatny) wraz z  tytułem nauko-
wym, pełnym imieniem i nazwiskiem oraz z nu-
merem telefonu i adresem poczty elektronicznej. 
Jednocześnie Autor wyraża zgodę na publikację 
przedstawionych danych adresowych (jeśli Autor 
wyrazi takie życzenie, numer telefonu nie będzie 
publikowany);
słowa kluczowe w  języku polskim i  angielskim, 
zgodne z aktualną listą Medical Subject Heading 
(MeSH) – nie więcej niż 5.

Na drugiej stronie pracy powinny być opisane wszelkie 
możliwe kon9ikty interesów oraz informacje o  źródłach 
7nansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, 
ewentualnie powinna  się tutaj pojawić nazwa kongresu  

Zasady publikowania prac w czasopiśmie  
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