
Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu odpowiadający za system zapewnienia jakości kształcenia na 

Wydziale – na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, 

fizjoterapia i dietetyka. Pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa. 

Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie (1994). Specjalista I° 

w zakresie medycyny społecznej (1997), II° w zakresie organizacji ochrony zdrowia (2000), specjalista 

w dziedzinie zdrowia publicznego (2012) oraz w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego (2014). 

Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Menedżerskim dla Kadry Kierowniczej w Zakładach 

Opieki Zdrowotnej, na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie (1996). 

Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (od 14.08.2019r.). 

Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego (od 11.09.2019r.) 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego województwa 

lubelskiego (od 01.02.2003 roku do 10.09.2019r.) 

Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (III kadencji), 

członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (II kadencji). 

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2008 roku 

do chwili obecnej). 

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych – Pełnomocnik ds. rozwoju 

naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń (IV i V kadencji), Prezes Polskiego Towarzystwa 

Położnych (III kadencji), przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych (II 

kadencji) 

Członek Rady Naukowo-Medycznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych – konsultant w zakresie 

jakości pobrań krwi pępowinowej oraz współpracy i kontaktów ze środowiskiem położnych 

i pielęgniarek w Polsce. 

Członek Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania wymagań programowych studiów I i II stopnia 

na kierunku położnictwo, jest współautorem Standardów kształcenia na kierunku położnictwo, które 

znalazły umocowanie prawne jako: załącznik nr 18 do Rozp. MENiS z dnia 3 listopada 2003r. (Dz. U. 

Nr 210 poz. 2040), a następnie znowelizowane w postaci załącznika nr 6 do Rozp. MENiS z dnia 13 

maja 2005r. (Dz. U. Nr 98 poz. 824), załącznik nr 83 do Rozp. MNiSW z dnia 12 lipca 2007. (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1166), załącznik nr 5 do Rozp. MNiSzW (Dz. U. z 2012r. poz. 631) oraz standardów 

obecnie obowiązujących - załącznik nr 5 do Rozporządzenia MNiSzW (Dz. U. z 2019r. poz. 1573. 

Członek Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania projektu standardu organizacyjnego opieki 

okołoporodowej (2017-2018) oraz Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania projektu standardu 

opieki okołoporodowej (2007-2010), Zespołu ds. monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz 

poprawy opieki okołoporodowej (2015-2016) i Członek zespołu - grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia 

ds. opracowania zasad postępowania medycznego w zakresie łagodzenia bólu porodowego (2010-

2011). 

Przewodnicząca Komitetu Programowo-Redakcyjnego publikacji zwartych serii wydawniczej 

„Biblioteka Położnej”, Wyd. Lekarskie PZWL, zostało wydanych 10 pozycji - 2010r. – Zespołowa 

Nagroda dydaktyczna Ministra Zdrowia za redakcję cyklu wydawniczego z serii „Biblioteka Położnej”: 

„Psychologia z położnictwie i ginekologii”, „Opieka przedkoncepcyjna”, „Opieka nad noworodkiem”, 

„Opieka nad kobietą ciężarną”, „Opieka nad wcześniakiem”. 

 


