
Zatacznik nr 1

Formularz zgtoszenia tematu badawczego do programu doktorskiego w dyscyplinie
nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu

podkreslic wtasciwe

Tytut/stopien

Imie i nazwisko Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Zgtaszajqcy
prosze podkresli¢ odpowiedniq kategorie

T

osoba zatrudniona w UJ osoba posiadajaca |

CM posiadajaca stopien stopien naukowy doktora realizacye rozprawy

naukowy dr habititowanego lub tytut pod opieka

habilitowanego lub tytut profesora nie spetniajaca pracownika zagraniczne}

profesora, ktéra warunkow okreslonych w uczelni!ub

zadeklarowata poprzedniej kolumnie instytucji naukcwe}

przypisanie swojego |

dorobku naukowego do |

dyscypliny odpowiedniej

dla programu |

kandydat, ktory plan uje

 

doktorskiego, w ktérym

zglasza propozycje

tematu badawczego w.co

Data uzyskania stopnia

naukowego doktora

habilitowanego:

Miejsce zatrudnienia:

Adres e-mailowy:

Telefon kontaktowy:

Dorobek naukowy

(lista max 5 publikacji z ostatnich
3 lat kalendarzowych, sumaryczny

Impact Factor, Indeks cytowan

Web of Science Core Collection,

Indeks Hirscha)

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI-COLLEGIUM MEDICUA
Instytut Kardiologii

| Winika Kardialogii i Interwencyjne]

oraz Madcisnienia Tetniezego

31-501 Krak6w, ul. Kopernika 17

tel.12-424-73-00, fax.12-424-73-20

najmniej 75% see

Data uzyskania stopnia 1991

naukowego doktora:

2001

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjney oraz

Nadcisnienia Tetniczego, Uniwersytet Jagiellonski Collegium

Medicum

dezarnecka@interia.pl

+48 12 424 73 00

Jastrzebski M, Moskal P, Bednarek A, Kietbasa G, Vijayaraman P,

Czarnecka D. Programmed His Bundle Pacing. Circ Arrhythm

2019;12(2):e007052.

Jastrzebski M, Moskal P, Bednarek A, Kietbasa G, Vijayaraman P,

Czarnecka D. His bundle has shorter chronaxie than adjacent

ventricular myocardium: Implications for pacemaker

programming Heart Rhythm. 2019;$1547-5271(19)30545-4.

Jastrzebski M, Baranchuk A, Fijorek K, Czarnecka D Cardiac

resynchronization therapy-induced acute shortening of QRS



duration predicts long-term mortality only in patients with left

bundle branch block. Europace. 2019;21(2):281-289.

Jastrzebski M, Sasaki K, Kukla P, Fijorek K, Stec S, Czarnecka D. The

ventricular tachycardia score: a novel approach to

electrocardiographic diagnosis of ventricular tachycardia.

Europace. 2016;18(4):578-584.

Sumaryczny Impact Factor: 326,257

Indeks cytowan Web of Science Core Collection: 1227

Indeks Hirscha: 15

Liczba wypromowanych
doktoréw: 14

Liczba wypromowanych 0

magistréw:

f

Proponowany temat pracy Zaburzenia poznawcze u pacjentéw poddanych zabiegowi

naukowej wrazzkrétkim opisem ablacji migotania przedsionkéw - ocena z wykorzystaniem
(max 250 stow) testow neuropsychologicznych oraz badania resting-state fMRI.

Migotanie przedsionkéw to najczestsze zaburzenie rytmu serca,

polegajace na chaotycznej aktywacji elektrycznej przedsionkow

serca. Arytmia ta wigze si¢ z ryzykiem udaru mézgu w skutek
powstawania skrzeplin, zwtaszeza w obrebie uszka lewego
przedsionka.

Metoda z wyboru przyczynowego leczenia migotania przedsionkow
jest izolacja elektryczna ujsé zyt ptucnych wykonywana podezas

zabiegu ablacji. Jednak instrumentacja w lewym przedsionku moze

prowadzi¢ do jednego z niekorzystnych nastepstw ablacji jakim jest

nieme niedokrwienie mézgu. Nieznane jest krotko- i

diugoterminowe znaczenie tego powiktania, istniejq jednak

doniesienia o wplywie na zaburzenie funkcji poznawezych.

Z uwagi na losowy charakter zmian niedokrwiennych, zaréwno pod

wzgledem lokalizacji jak i ich wielkosci, w celu oceny wplywu

zabiegu na funkcjg mézgu konieczne jest czute badanie bedgce w
stanie wykry¢ zmiany w pracy w zakresie calej kory mozgu. Takim

badaniem moze byé resting-state fMRI, ktore jest w stanie

globalnie ocenié stan potaczen nerwowych migdzy poszezegdInymi

rejonami mézgu.

Celem pracy jest ocena spoczynkowa mézgu za pomoca

funkcyjnego rezonansu magnetycznego wsparta ocena

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



zatacznik nr 1

poznawezych za pomoca baterii testow neuropsychologicznych u

pacjentow poddawanych zabiegowi izolacji zyt plucnych. Badanie

bedzie mialo forme z ocena przeprowadzana przd

zabiegiem ablacji, w krétkim czasie po zabiegu, a nastepnie po

roku, w celu oceny odleglych skutkow zabiegu. Grupe kontrolna

bedg stanowili pacjenci z arytmia nie wymagajaca instrumentacji po

lewej stronie serca.

Projekt bedzie realizowany we wspolpracy z Instytutem Psychologii
UJ. Kandydat bedzie mogt aplikowaé o przyjecie na

migdzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki

poznawezej i uzyskaé w zwiazku z tym dodatkowe finansowanie

prac. Szezegdly na stronie programu: cognes.psychologia.uj.edu.pl 1

u kierownika programu, dr hab. Michala Wierzchonia, prof. UJ:

michal. wierzchon.@uj.edu.p!
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Przewidywane miejsce realizacji I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz

projektu: Nadcignienia Tetniczego, Uniwersytet Jagiellonski Collegium

Medicum

Czy projekt badawczy ma NIE NIE WYMAGA TAK

zapewnione finansowanie?

prosze podkreslic odpowiednigq kategorie

FINANSOWANIA    
    
  

  
  

 

nalezy wypetnic nalezy wypeini¢
oswiadczenie oswiadczenie

0 zgodzie na o Zapewnieniu

aplikowanie finansowania
o finansowanie

   
 

   
Czy projekt badawczy wymaga

samodzielnego wykonywania

czynnosci medycznych przez

doktoranta?

Kandydat zgtaszajacy temat badawczy realizowany z promotorem zagranicznym zatacza oSwiadczenie

z Zagranicznej uczelni/jednostki badawczej o mozliwosci realizacji badan objetych tematem badawczym.

Wypetniony formularz nalezy wydrukowac¢, podpisa¢ w odpowiednich miejscach, zeskanowa¢
i przestaé drogg elektronicznq na adres odpowiedni do danego programu doktorskiego:

w dyscyplinie nauki medyczne: rekrutacja.nmedyczne@cm-uj.krakow.pl

w dyscyplinie nauki farmaceutyczne: rekrutacja.nfarmaceutyczne@cm-uj.krakow.pl

w dyscyplinie nauki o zdrowiu: rekrutacja.nozdrowiu@cm-uj.krakow.pi

do dnia 30 czerwca 2019 roku.



OSWIADCZENIE OSOBY POSIADAJACEJ STOPIEN NAUKOWY

DOKTORA HABILITOWANEGO LUB TYTUt PROFESORA

0 zapewnieniu finansowania projektu badawczego

Tytut/stopien

Imie i nazwisko Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

OSwiadczam, ze zapewnie finansowanie projektu badawczego

pt. ,,Zaburzenia poznawcze u pacjentéw poddanych zabiegowi ablacji migotania przedsionkéw —

ocena z wykorzystaniem testéw neuropsychologicznych oraz badania resting-state fMRI”

w ciagu co najmniej pierwszych dwoch lat prowadzenia projektu.

Zrédto finansowania Projekt NCBR WND-POWR.03.02.00-1015/17-01

Miedzynarodowy program studiéw doktoranckich w zakresie

cognitive neuroscience

Finansowanie obejmuje dodatkowe wynagrodzenie doktoranta w

formie stypendium (1800 PLN miesiecznie), Srodki na staze

miedzynarodowe, udziat w konferencjach i publikacje.

Przyznanie finansowania wymaga udziatu w dodatkowej rekrutacji na

program doktorski w zakresie neuronauki poznawczej CogNe$S i

podpisania odpowiedniej umowy z uczestnikiem programu.

Srodki na staze, konferencje i publikacje sq przyznawane w trybie

konkursowym.

Szczegoty na stronie programu: cognes.psychologia.uj.edu.pl iu 
kierownika dr hab. Michata Wierzchonia, prof. UJ:

michal.wierzchon@uj.edu.pl

MEDICUMA

Instytut Kardiologii
1 Kinika Kardiglogii i Elektrokardiologii .

oraz Nadcisnicnia Tetniezego

31-501 Krakow, ul. Kopernika 17

tel.12-424-73-00, fax 12-424-73-20



NAUKOWYOSWIADCZENIE OSOBY POSIADAJACEJ

DOKTORA HABILITOWANEGO LUB T Je PROF

0 zgodzie na aplikowanie o finan

ie

temat badawczy
. : ny przeze mniede na staranie sig doktoranta, ktory wskaze viola pt.zam zgode . sowan . _ine Pozvclg na rankingowe), 0 vibe i ablacji migotania przedsionkéwi uzyska n . ddanych zabiegow . tate fMRI.”

i cze u pacjentow po ony, adania resting-s

neuropsychologicznych oraz baocena z wykorzystan

w ciagu najblizszego roku akademickiego.

 

Data
vie128 CS, eC LS ikea Eee

Podpis

 
Trarardiologiioraz

UCM

bot
Prof. dr hab. ha Danuta Czarneckg

UNIWERSYTET

lictogh MEDICUMInsttytut Kardig
| Minika Kardialogiij

oraz Tetniczego
31-501 Kra ul.

Kopernika 17tel. 12.424. fax 12-424.73.99


