
Publikacje:
1. The associa,on between illness acceptance and quality of life in women with breast cancer. [AUT.] BEATA JANKOWSKA-POLAŃSKA, NATALIA ŚWIĄTONIOWSKA-LONC, EDYTA OŚMIAŁOWSKA, ANETA 
GAŁKA, [AUT. KORESP.] MARIUSZ CHABOWSKI. Cancer Manag.Res. 2020 Vol.12 s.8451-8464, tab. bibliogr. 48 poz. summ. DOI: 10.2147/CMAR.S261624
2. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z onkocytomą nerki leczonym chirurgicznie(Selected aspects of nursing care for a pa,ent with oncocytoma of the kidney being surgically
treated). [AUT.] EDYTA OŚMIAŁOWSKA, AGATA JAROMA, IZABELA KUBERKA. W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T.7 Wrocław 2020, Wydawnictwo Con,nuo, s.366-381, bibliogr. 29 
poz. streszcz. summ, 978-83-62182-87-9.
3. Czy w leczeniu zakażeń ran mamy antyseptyki celowane?. [AUT.] I[ZABELA] KUBERKA, E[DYTA] OŚMIAŁOWSKA, J[AN] JUZWISZYN, J[ERZY] BŁASZCZUK. Forum Zakaż. 2019 T.10 nr 2 s.138, XXXII 
Konferencja "Postępy w anestezjologii, intensywnej terapii i leczenia bólu" - Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna 2019; III Polski Kongres Pokonać Sepsę. Wrocław, 13-15 czerwca 2019 r. 
Streszczenia.
4. Jakość życia pacjentek z rozpoznaniem nowotworu piersi(Quality of life in pa,ents diagnosed with breast cancer). [AUT.] EDYTA OŚMIAŁOWSKA, NATALIA ŚWIĄTONIOWSKA, HENRYKA 
HOMĘTOWSKA. Palliat.Med.Pract. 2018 T.12 nr 3 s.143-150, ryc. tab. bibliogr. 55 poz. streszcz. summ. DOI: 10.5603/10.5603/PMPI.2018.0003
5. The factors significantly affec,ng the quality of life of pa,ents who undergo radical cystectomy due to bladder cancer. [AUT.] MARIUSZ CHABOWSKI, JAN JUZWISZYN, KAMILA MALINOWSKA, ANNA 
KOSTKA, EDYTA OŚMIAŁOWSKA, MAGDALENA MILAN, MACIEJ MALINOWSKI, DARIUSZ JANCZAK. P.R.Health Sci.J. 2018 Vol.37 no.3 s.160-164, tab. bibliogr. 24 poz. summ.
6. Analiza wpływu organizacji czasu wolnego w aspekcie aktywności fizycznej na stan zdrowia wybranych grup zawodowych(Analysis of the impact of free ,me organiza,on on the aspect of physical
ac,vity on the health status of selected occupa,onal groups). [AUT.] MAGDALENA MILAN, KATARZYNA KUŚ, EDYTA OŚMIAŁOWSKA, ANNA KOSTKA. Pielęg.Spec. 2017 nr 3(17) s.97-101, ryc. bibliogr. 9 
poz. streszcz. summ.
7. Rola monitorowania ryzyka zakażeń w profilaktyce powikłań septycznych u pacjentów leczonych w oddziałach zabiegowych(The role of monitoring the risk of infec,on in the preven,on of sep,c
complica,ons in pa,ents). [AUT.] SYLWIA DURLEJ-KOT, ANNA KOSTKA, EDYTA OŚMIAŁOWSKA, JAN MACIEJ JUZWISZYN. W: II Polski Kongres „Pokonać sepsę”. Wrocław, 25-27 maja 2017 r. Streszczenia 
prac abstraktowych, s.68-69 poz.II, [Dostęp 13.06.2017]. Dostępny w: h}p://pokonacsepse.pl/files/bazawiedzy/184/streszczenia_prac_oryginalnych_-_ii_polski_kongres_pokonac_sepse.pdf.
8. Świadomość pacjentów Oddziału Chirurgicznego dotycząca profilaktyki przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych(Awareness of pa,ents in the Surgical Department in the field of chronic
prophylaxis venous insufficiency of the lower limbs). [AUT.] E. GAIM, E[DYTA] OŚMIAŁOWSKA, A[NNA] KOSTKA, B[ARBARA] WOJEWODA. Pielęg.Spec. 2017 nr 4(18) s.163-167, ryc. tab. bibliogr. 12 
poz. streszcz. summ.
9. Analiza wpływu palenia tytoniu na występowanie powikłań pooperacyjnych u chorych operowanych z powodu niedrożności tętnic szyjnych. Doniesienia wstępne. [AUT.] ANNA GRZEBIEŃ, SYLWIA 
DURLEJ-KOT, EDYTA OŚMIAŁOWSKA, JAN JUZWISZYN, MARIUSZ CHABOWSKI, DARIUSZ JANCZAK. W: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie". 
Wrocław, 13 maja 2016 r. Program konferencji, streszczenia prac konferencyjnych Wrocław 2016, Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego, s.53-54, 978-83-64358-49-4.
10. Analiza wpływu palenia tytoniu na występowanie powikłań pooperacyjnych u chorych operowanych z powodu niedrożności tętnic szyjnych. Doniesienie wstępne(The analysis of the impact of 
smoking on the postopera,ve complica,on rate in pa,ents with caro,d artery stenosis. Preliminary report). [AUT.] ANNA GRZEBIEŃ, SYLWIA DURLEJ-KOT, EDYTA OŚMIAŁOWSKA, JAN JUZWISZYN, 
MARIUSZ CHABOWSKI, DARIUSZ JANCZAK. W: Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie. T.3 Wrocław 2016, Wydawnictwo Con,nuo, s.73-86, tab. bibliogr. 21 poz. streszcz. summ, 978-83-
62182-60-2.

dr Edyta Ośmiałowska
adiunkt
Przedmiotem moich zainteresowań jest pielęgniarstwo chirurgiczne i onkologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując przez 10 lat w 
Dolnośląskim Centrum Onkologii na oddziale chirurgii onkologicznej. Od 2007 roku pracuję na Wydziale Nauk o Zdrowiu, począwszy od 
stanowiska instruktora, wykładowcy, a obecnie adiunkta.
Jestem koordynatorem przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne na kierunku Pielęgniarstwo I°. Od roku 2008 jestem opiekunem I roku 
na kierunku Pielęgniarstwo II°, niestacjonarne. Wiąże się to z dużym zaangażowaniem i chęci współpracy ze studentami. Staram się wypełniać 
swoje obowiązki sumiennie i kompetentnie, wykazując się dużym zaangażowaniem oraz troską o dobro studenta. Jestem osobą kreatywną, 
lubiącą nowe wyzwania, dbającą o dobro Uczelni oraz o ustawiczne doskonalenie jakości nauczania.
W 2019 roku obroniłam pracę doktorską z wyróżnieniem pt. „Psychologiczne uwarunkowania jakości życia kobiet z rakiem piersi”.
Obecnie prowadzę zajęcia z Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego na kierunkach: Pielęgniarstwo I° oraz Położnictwo I°.
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