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Publikacje:

• Cardiac cachexia: a well-known but challenging complication of heart failure. [AUT.] HELENA KRYSZTOFIAK, MARTA WLEKLIK, JACEK MIGAJ, MAGDALENA DUDEK, [AUT.

KORESP.] IZABELLA UCHMANOWICZ, [AUT.] MAGDALENA LISIAK, GRZEGORZ KUBIELAS, EWA STRABURZYŃSKA-MIGAJ, MACIEJ LESIAK, MARTA KAŁUŻNA-OLEKSY.

Clin.Interv.Aging 2020 Vol.15 s.2041-2050, ryc. tab. bibliogr. 76 poz. summ. DOI: 10.2147/CIA.S273967

• Project of the health policy program: access to vessels in renal replacement therapy - fistula first/catheter last. [AUT.] GRZEGORZ KUBIELAS. Pol.Przegl.Chir. 2020 T.92 nr

3 s.1-8, ryc. tab. bibliogr. 50 poz. summ, Toż w j. pol. wersja druk.: Projekt programu polityki zdrowotnej: "Dostęp naczyniowy w leczeniu nerkozastępczym - najpierw

przetoka, potem cewnik"; s.1-8. DOI: 10.5604!01.3001.0013.7956

• Realizacja świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał) z perspektywy płatnika publicznego (Narodowy Fundusz Zdrowia) - doniesienie

wstępne. [AUT.] GRZEGORZ KUBIELAS, IZABELLA UCHMANOWICZ. W: Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK. Warszawa, 14-15.06.2019. Program [i streszczenia

prac oryginalnych], poz.16.

• Odrespiratorowe zapalenie płuc u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii(Ventilator-associated pneumonia in patients treated in the intensive care unit).

[AUT.] GRZEGORZ KUBIELAS, IZABELLA UCHMANOWICZ. Współcz.Pielęg.Ochr.Zdr. 2018 Vol.7 nr 4 s.83-88, tab. bibliogr. 25 poz. streszcz. summ.

• Rola i pozycja pielęgniarki jako biegłego w postępowaniu sądowym - opis przypadku(The role and position of the nurse as a legal consultant in judicial proceeding - a case

report). [AUT.] GRZEGORZ KUBIELAS, IZABELLA UCHMANOWICZ. Pielęg.Spec. 2018 nr 4(22) s.144-150, bibliogr. 23 poz. streszcz. summ.

Przedmiotem moich zainteresowań jest szeroko rozumiana organizacja systemu z pespektywy płatnika publicznego. Wykorzystując wiedzę z

zakresu HB HTA (szpitalna ocena innowacyjnych technologii medycznych) aktywnie uczestniczę w organizacji udzielania oraz kształtowaniu

warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne (w tym m.in. KOS-Zawał, KON-Pierś). Od lat jestem związany

zawodowo z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niezależnie, od 2012 r. jestem biegłym sądowym w dziedzinie pielęgniarstwa. Na co dzień wydaję

opinie na potrzeby postępowań w sprawach cywilnych, rodzinnych, ubezpieczeń społecznych oraz karnych. Specjalizuję się w orzecznictwie w

zakresie zapotrzebowania na dodatkową opiekę oraz ocenie deficytów w samoopiece i samopielęgnacji, w tym również w sprawach o renty.

Opiniuję również sprawy karne, w zakresie błędów popełnianych w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. W Zakładzie

Pielęgniarstwa Internistycznego, będąc asystentem badawczo - dydaktycznym, prowadzę zajęcia dla studentów pielęgniarstwa z zakresu

pielęgniarstwa internistycznego, badania fizykalnego oraz koordynowanej opieki zdrowotnej

Specjalizacja: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Działaność eksprecka:

• biegły sądowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki 

(biegły II kadencji przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz w Warszawie i Krakowie)

Działalność organizacyjna: 

• koordynator przedmiotu: Badania naukowe w pielęgniarstwie, Badania naukowe w

pielęgniarstwie - część praktyczna

• współautor przedmiotu: Koordynowana opieka zdrowotna

• promotor (opiekun) prac dyplomowych (pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka,

leczenie nerkozastępcze i dostępy naczyniowe, organizacja systemu z perspektywy płatnika

publicznego, orzecznictwo w pielęgniarstwie, koordynowana opieka zdrowotna)

Przynależność do organizacji naukowych:

• Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

• Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

• Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

• Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

• Polska Rada Resuscytacji


