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Ukończyłam dwa kierunki studiów: na kierunku  pielęgniarstwo uzyskując kolejno            

w 2010 roku tytuł licencjat pielęgniarstwa, w 2012 roku tytuł magistra pielęgniarstwa   

na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium-Medicum oraz        

w 2003 roku tytuł licencjat na kierunku marketing i zarządzanie  w  Wyższej Szkole  

Zarządzania i Bankowości w Krakowie i tytuł magistra na kierunku marketing                     

na  Wydziale Zarządzania, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie  w 2005 roku.  

 

12.06.2014 r.  pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Piotra Przybyłowskiego obroniłam 

rozprawę doktorską nt. „Ocena wybranych wyznaczników jakości życia chorych po 

przeszczepieniu serca” na Wydziale Lekarskim Collegium-Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. 

 

Pracę zawodową na stanowisku pielęgniarki, rozpoczęłam w 1992 roku  

w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Oddziale Klinicznym 

Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, gdzie pracuję do dzisiaj jako pielęgniarka 

koordynująca/koordynator pobierania i przeszczepienia narządów/koordynator 

mechanicznego wspomagania krążenia na Odcinku Transplantologii i Mechanicznego 

Wspomagania Krążenia.  

 

Działalność naukową i dydaktyczną rozwijam  począwszy od roku 2013 w Krakowskiej 

Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu 

oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w Instytucie Zdrowia.  

 

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym pełni funkcję przewodniczącej Rady                 

ds. Rozwoju Pielęgniarstwa. W Szpitalu współpracuje również w zespołach badawczych 

realizujących projekty dotyczące jakości opieki pielęgniarskiej i wdraża elementy praktyk 

i pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych.  

 

Jestem członkiem licznych międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz 

towarzystwach naukowych: International Transplant Nurses Society, Polskie 

Towarzystwo Pielęgniarskie,  European Transplant Allied Healthcare Professionals, 

Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professional. 



Jestem autorem i współautorem łącznie 48 publikacji, w tym w 24 publikacjach                  

w piśmiennictwach posiadających „Impact Factor”.  

 

Członkowie Zespołu: 

 

Mgr Katarzyna Fiołek – pielęgniarka i koordynator dawcy żywego, 20 lat pracy w oddziale 

i Poradni Transplantacyjnej 

Mgr Ferdynanda Krupa-Hubner – pielęgniarka koordynująca Odcinka i koordynator 

transplantacyjny, ponad 25 laty pracy w Oddziale 

Mgr Alina Manys – pielęgniarka Odcinka, 20 lat pracy w Oddziale  


