
Gdańsk, 01.07.2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SKN PRZY KiZSZ GUMed
ZA ROK AKADEMICKI 2009/2010

Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUMed:
dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw. GUMed

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego:
lek. stom. Małgorzata Wolf – Nosewicz 

Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego:
Marcin Derwich (student III roku, kier. lek. – dent.)

Zastępca Przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego:
Ryszard Górkiewicz (student III roku, kier. lek. – dent.)

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego:
1. Cieczko Martyna (studentka III roku, kier. lek. – dent.)
2. Głódkowska Natalia (studentka II roku, kier. lek. – dent.)
3. Kessler Marta (studentka III roku, kier. lek. – dent.)
4. Lisiak Magdalena (studentka III roku, kier. lek. – dent.)
5. Polakowski Kacper (student III roku, kier. lek. – dent.)
6. Stawrosiejko Dagmara (studentka III roku, kier. lek. – dent.)
7. Rybiński Adrian (student III roku, kier. lek. – dent.)
8. Sobczak Hanna (studentka III roku, kier. lek. – dent.)
9. Teślak Monika (studentka III roku, kier. lek. – dent.)
10. Warmuz Jakub (student III roku, kier. lek. – dent.)

Spotkania Studeckiego Koła Naukowego:
W roku akademickim 2009/2010 odbyło się 8 spotkań SKN przy KiZSZ, podczas których studenci 
podsumowywali dotychczasową pracę, dyskutowali nad dalszym rozwojem SKN oraz pogłębiali swoją 
wiedzę  z  zakresu  różnych  dziedzin  stomatologii  ze  szczególnym  uwzględnieniem  Stomatologii 
Zachowawczej z Endodoncją oraz Profilaktyki Stomatologicznej. Obecność na spotkaniach SKN była 
sprawdzana. Łączna frekwencja na wszystkich spotkaniach SKN wyniosła 91,11%.

Na ostatnim spotkaniu SKN w roku akademickim 2009/2010, które odbyło się 17.06.2010, w jawnym 
głosowaniu zatwierdzono aktualizację Statutu SKN. W głosowaniu wzięło udział 11 członków SKN, 
spośród  których  wszyscy  głosowali  za  przyjęciem  aktualizacji.  Podczas  tego  spotkania  wybrano 
również przewodniczącego i jego zastępcę na rok akademicki 2010/2011. Funkcję Przewodniczącego 
SKN sprawować będzie Marcin Derwich, funkcję Zastępcy Przewodniczącego – Monika Teślak.

Podczas  Pikniku  na  Zdrowie  (19.06.2010),  cyklicznej  plenerowej  imprezie,  zorganizowanej  przez 
Gdański Uniwersytet Medyczny, dr hab. med. Barbara Kochańska, prof. nadzw. GUMed, Kierownik 
Katedry  i  Zakładu  Stomatologii  Zachowawczej  GUMed,  wręczyła  aktywnym  członkom  SKN 
zaświadczenia  o  uczestnictwie  w SKN  z  dokładnym  wyróżnieniem  projektów,  prac  oraz  akcji, 
w których dany członek brał udział.

Prowadzone projekty naukowo – badawcze:
1. Aktywność amylazy  ślinowej oraz stężenie kortyzolu  w ślinie osób ogólnie zdrowych palących  

i niepalących w wieku od 20 do 23 roku życia.
Studenci odpowiedzialni za projekt: Marcin Derwich, Hanna Sobczak
Opiekun pracy: lek. stom. Małgorzata Wolf – Nosewicz 

1

Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. E. Orzeszkowej 18, 80-208 Gdańsk

tel. 058 349 21 02
www.stomatologia-zachowawcza.skn.gumed.edu.pl



2. Stomatologiczna  świadomość  prozdrowotna  oraz  stan  uzębienia  studentów gdańskich  uczelni  
wyższych.
Studenci odpowiedzialni za projekt: Monika Teślak, Jakub Warmuz, Adrian Rybiński
Opiekun pracy: lek. stom. Małgorzata Zając

3. Subiektywne odczucie  lęku a wahania  wybranych parametrów fizjologicznych  (ciśnienia,  tętna  
i saturacji) w trakcie leczenia stomatologicznego u pacjentów ogólnie zdrowych.
Studenci odpowiedzialni za projekt: Marcin Derwich, Magdalena Lisiak, Natalia Głódkowska
Opiekun pracy: dr med. Marzena Gidzińska

4. Badanie wybranych preparatów stosowanych do leczenia nadwrażliwości zębiny pod względem 
mechanizmów i skuteczności działania.
Studenci odpowiedzialni za projekt: Ryszard Górkiewicz, Marta Kessler, Martyna Cieczko
Opiekunowie pracy: lek. stom. Krzysztof Dąbrowski oraz lek. stom. Joanna Kopycińska

Na realizację  wszystkich  badań zgodę wyraziła  Niezależna  Komisja  Bioetyczna  do  Spraw Badań 
Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W  roku  akademickim  2009/2010  zakończono  badania  w  ramach  projektów:  Aktywność  amylazy  
ślinowej oraz stężenie kortyzolu w ślinie osób ogólnie zdrowych palących i niepalących w wieku od 20 
do 23 roku życia. oraz  Stomatologiczna świadomość prozdrowotna oraz stan uzębienia studentów 
gdańskich uczelni wyższych. Pozostałe dwa projekty są w fazie badań klinicznych.

Udział i osiągnięcia w konferencjach naukowych
1. I  miejsce  w  Sesji  Endokrynologicznej  Międzynarodowej  Konferencji  Studentów  Uczelni 

Medycznych  w Krakowie  (22  –  24.04.2010)  za  prezentację  ustną  pracy:  Aktywność  amylazy  
ślinowej oraz stężenie kortyzolu w ślinie osób ogólnie zdrowych palących i niepalących w wieku 
od 20 do 23 roku życia. Pracę przedstawił: Marcin Derwich.

2. Wyróżnienie w kategorii prac kliniczno – badawczych na XVII Konferencji Naukowej Studentów 
Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego w Łodzi (24 – 25.04.2010) za prezentację ustną pracy: 
Aktywność amylazy  ślinowej oraz stężenie kortyzolu  w ślinie osób ogólnie zdrowych palących  
i niepalących w wieku od 20 do 23 roku życia. Pracę przedstawił: Marcin Derwich.

W obu konferencjach naukowych wzięli udział: Marcin Derwich, Hanna Sobczak, Magdalena Lisiak, 
Dagmara Stawrosiejko.

Publikacje naukowe
Abstrakty:
1. M.  Derwich,  H.  Sobczak:  Aktywność  amylazy  ślinowej  oraz  stężenie  kortyzolu  w  ślinie  osób 

ogólnie  zdrowych palących i niepalących w wieku od 20 do 23 roku życia.  Przegląd Lekarski, 
2010, 67, suplement 1, s. 13

2. H.  Sobczak,  M.  Derwich:  Aktywność  amylazy  ślinowej  oraz  stężenie  kortyzolu  w  ślinie  osób 
ogólnie  zdrowych  palących  i niepalących  w wieku  od  20  do  23  roku  życia.  Stomatologia 
Współczesna, 2010, 17, 2, s. 67

Publikacje pełnotekstowe:
1. M.  Derwich,  H.  Sobczak,  M.  Wolf  –  Nosewicz:  Aktywność  amylazy  ślinowej  oraz  stężenie  

kortyzolu w ślinie osób ogólnie zdrowych palących i niepalących w wieku od 20 do 23 roku życia. 
Stomatologia Współczesna, 2010, 17, 3, s. 10 – 15 
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Działalność pozanaukowa
1. Zorganizowanie od podstaw i przeprowadzenie akcji pn.:  „Mamo, nie chcę mieć próchnicy!”, 

której celem jest szerzenie oświaty zdrowotnej i promocja zachowań prozdrowotnych w zakresie 
profilaktyki higieny jamy ustnej kobiet oraz ich dzieci. Akcja skierowana jest do kobiet w ciąży, 
mieszkanek  województwa  pomorskiego.  Podejmowane  przez  studentów działania  mają  formę 
spotkań,  podczas których  omawiane zostają  podstawowe zagadnienia  dotyczące higieny oraz 
profilaktyki stomatologicznej, przedstawione w postaci prezentacji multimedialnej.

Akcja  uzyskała  przychylną  opinię  Prorektor  ds.  Studenckich  Gdańskiego  Uniwersytetu 
Medycznego,  dr  hab.  Barbary  Kamińskiej.  Patronat  honorowy  nad  akcją  objęli: 
JM Rektor Gdańskiego  Uniwersytetu  Medycznego,  prof.  dr  hab.  Janusz  Moryś  oraz 
Prezydent Miasta Gdańska,  Paweł  Adamowicz.  Nad  organizacją  i  przeprowadzeniem  akcji 
„Mamo, nie chcę mieć próchnicy!” czuwa dr hab. med. Barbara Kochańska, prof. nadzw. GUMed, 
Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej GUMed.

Sponsorem akcji jest spółka GABA (Elmex, Meridol), która przekazała studentom próbki różnych 
past do zębów.

Spotkania  odbywały  się  od  28.04.2010  do  17.06.2010.  Łącznie  studenci  przeprowadzili 
13 prelekcji na terenie szkół rodzenia. Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i będzie 
kontynuowana w roku następnym.

Akcją zostały już objęte niżej wymienione szkoły rodzenia, znajdujące się na terenie Trójmiasta 
i okolic:
− Szkoła Rodzenia mgr G. Niemczyk – Kuczkowskiej (Gdańsk)
− Szkoła Rodzenia mgr Iwony Guć (Gdynia)
− Szkoła Rodzenia Ergo-Vita (Rumia)
− Szkoła Rodzenia „Maria” (Gdańsk)
− Szkoła Rodzenia „Super Mama” (Gdynia)
− „Szkoła Rodzenia – Dobry Początek” (Gdańsk)
− „Szkoła Rodzenia – Szpital Zaspa” (Gdańsk)
− „Szkoła Rodzenia Teresa Mroczkowska” (Gdańsk)
− „Szkoła Rodzenia przy Szpitalu Kolejowym” (Gdańsk)

2. Czynny udział  w przeprowadzeniu  na terenie GUMed  Medycznego Dnia Nauki (28.05.2010), 
organizowanego w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

3. Udział  w  pikniku  Szkoły  Rodzenia  “Dobry  Początek” (12.06.2010),  organizowanym  dla 
absolwentek szkoły.  Podczas  pikniku w Gdańsku – Oliwie,  zorganizowanego nieopodal  Kuźni 
Wodnej,  studenci  udzielali  rad,  jak dbać o jamę ustną dzieci  w różnym wieku,  wyjaśniali,  jak 
bardzo istotna jest  rola  rodziców we wczesnej  profilaktyce próchnicy,  a także odpowiadali  na 
wszelkie pytania rodziców odnośnie higieny jamy ustnej osób dorosłych.

4. Czynny  udział  w  organizacji  i  przeprowadzaniu  Pikniku  na  Zdrowie (19.06.2010),  cyklicznej 
plenerowej imprezie, zorganizowanej przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Studenckie Koło Naukowe w mediach
1. Wystąpienie w Dzień Dobry TVN (21.05.2010) – promocja akcji: „Mamo, nie chcę mieć próchnicy!”

2. „Przyszli dentyści uczą przyszłe mamy” (14.05.2010) – artykuł w dodatku „Trójmiasto” do Gazety 
Wyborczej, nr 111 (6329), s. 3
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3. „Mamo, nie chcę mieć zębów z próchnicą” (08.05.2010) – artykuł w Dzienniku Bałtyckim w części 
„Magazyn Rodzinny”, nr 106 (19914), s. IV

4. „WUM  na  temat  stanu  uzębienia  Polaków”  (19.05.2010)  –  notatka  informacyjna  na  stronie 
internetowej Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej 

5. „Gdańsk.  Studenci  stomatologii  w  akcji”  (14.05.2010)  –  notatka  informacyjna  na  stronie 
internetowej Gazety Trójmiejskiej 

6. „Studenci kontra próchnica u dzieci” (05.05.2010) – notatka informacyjna na stronie internetowej 
portalu Studenci medycyny i farmacji

7. „Mamo,  nie  chcę  mieć  próchnicy!”  (04.05.2010)  –  notatka  informacyjna  na  głównej  stronie 
internetowej GUMed www.gumed.edu.pl

8. „Gdańscy studenci stomy nagrodzeni” (02.05.2010) – notatka informacyjna na stronie internetowej 
Internetowego Serwisu Stomatologicznego dentonet.pl

9. „Mamo,  nie  chcę  mieć  próchnicy!”   (30.04.2010)  –  artykuł  na  stronie  internetowej  Portalu 
Regionalnego trójmiasto.pl 

10. „XVII  Konferencja  Naukowa  Studentów  Stomatologii  im.  M.  Kłopotowskiego”  (28.04.2010)  – 
notatka informacyjna na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl

11. „Podwójny  sukces  studentów  stomatologii”  (27.04.2010)  –  notatka  informacyjna  na  stronie 
internetowej GUMed www.gumed.edu.pl

Strona internetowa
Założenie,  aktualizacja  i  ciągłe  wzbogacanie  strony  internetowej  SKN  przy  KiZSZ  na  serwerze 
Uczelni: www.stomatologia-zachowawcza.skn.gumed.edu.pl

Sprawozdanie  pod  kierunkiem  dr  hab.  Barbary  Kochańskiej,  prof.  nadzw.  GUMed,  Kierownika 
Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej przygotował: Marcin Derwich.
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