AUTOREFERAT – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

dr n. med. Wojciech Cnota

dr n. med. Wojciech Cnota
asystent
Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii Katedry Zdrowia Kobiety w Rudzie Śląskiej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

AUTOREFERAT
I. dane osobowe
imię i nazwisko:

Wojciech Cnota

data i miejsce urodzenia:

25 maja 1973, Zabrze

stopień naukowy:

doktor nauk medycznych

stanowisko:

asystent

miejsce pracy:

Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii
Katedry Zdrowia Kobiety
w Rudzie Śląskiej
Wydział Nauk o Zdrowiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
41-703 Ruda Śląska
ul. W. Lipa 2

adres do korespondencji:

Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii
NZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
41-703 Ruda Śląska
ul. W. Lipa 2

telefon/fax:

32 344 07 44

e-mail:

woytek@eth.pl

!

1!

AUTOREFERAT – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

dr n. med. Wojciech Cnota

AUTOREFERAT
II. wykształcenie, posiadane dyplomy, stopnie naukowe
1992 – Egzamin Dojrzałości z wyróżnieniem,
II Liceum Ogólnokształcące im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej
1998 – Dyplom Lekarza z wynikiem dobrym,
Wydział Lekarski w Katowicach, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
2003 – rozprawa doktorska z wyróżnieniem
„Przydatność sztucznych sieci neuronowych w przewidywaniu złośliwości guzów jajnika”

Wydział Lekarski w Katowicach, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
2007 - Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, Centrum Egzaminów Medycznych, Łódź,
(wynik bardzo dobry): specjalista położnictwa i ginekologii;
2011 – otwarcie procesu specjalizacji: ginekologia onkologiczna, przewidywany termin
zakończenia – 2014
III. dotychczasowe zatrudnienie w jednostkach naukowych
1998-1999 – Staż Podyplomowy w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej;
1999-2004 – asystent Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu Miejskim
w Rudzie Śląskiej;
2004 – nadal: asystent Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii w Rudzie
Śląskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
dane bibliograficzne
Urodziłem się 25 maja 1973 roku w Zabrzu. Jestem synem Bożeny Batko-Cnoty –
lekarza położnika-ginekologa i Tadeusza Cnoty – inżyniera elektryka. Od roku 1973
mieszkałem w Rudzie Śląskiej, gdzie ukończyłem szkołę podstawową i rozpocząłem w
1988 roku naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Morcinka. W 1992 roku
po zdaniu egzaminu maturalnego z wyróżnieniem, rozpocząłem studia medyczne na
Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Z położnictwem i ginekologią zetknąłem się po raz pierwszy na III roku studiów
wstępując do Studenckiego Koła Naukowego IV Katedry i Kliniki Położnictwa i
!
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Ginekologii w Tychach kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Porębę. Po 2
latach członkostwa objąłem funkcję Przewodniczącego tego koła. Możliwość pracy w
renomowanym i nowoczesnym ośrodku oraz codzienna obserwacja niezwykle
profesjonalnych działań zespołu zaowocowały pierwszymi doświadczeniami w pracy
klinicznej. Okres ten stanowił również początek mojej aktywności naukowej – praca w
Kole Naukowym pozwoliła mi na opublikowanie pierwszych prac naukowych w
czasopismach recenzowanych oraz na aktywny udział w konferencjach medycznych
dla studentów i młodych lekarzy. (Ustroń, Warszawa, Berlin) Jedną z tych konferencji
– II Ogólnopolską Konferencję Naukową Studenckich Kół Naukowych PołożniczoGinekologicznych w Ustroniu w 1997 r. miałem zaszczyt organizować piastując
funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Jednocześnie w czasie studiów
rozwijałem swoje umiejętności organizacyjne pełniąc liczne funkcje w różnych
organizacjach: International Federation of Medical Students Associations (funkcja
Local Exchange Officer), Korporacja Akademicka „Asklepiada” (funkcja Senior w
latach 1997-1998). Byłem odpowiedzialny za miedzyuczelnianą wymianę studentów w
ramach europejskiej wymiany praktyka wakacyjnych oraz wraz z KA „Asklepiada”
zorganizowałem II Międzynarodowy Kongres Studentów Medycyny i młodych Lekarzy
w Ustroniu w roku 1998. W latach 1996-1998 byłem członkiem Rady Wydziału
Lekarskiego w Katowicach. Po uzyskaniu w 1998 roku dyplomu lekarza, rozpocząłem
pracę najpierw jako asystent stażysta, a następnie asystent w Oddziale Położnictwa i
Ginekologii Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej kierowanym przez dr Krzysztofa
Sodowskiego. Praca w Oddziale stwarzała możliwość szybkiej i wszechstronnej
edukacji oraz nabycia wielu umiejętności praktycznych. Jednocześnie brałem aktywny
udział w tworzeniu pierwszego i jedynego w Polsce Programu Wczesnego
Rozpoznawania Raka Jajnika oraz pierwszego na Śląsku ośrodka rozpoznawania wad
płodu „Genom”. Rozwój w obu kierunkach (zagadnienia ginekologii onkologicznej oraz
medycyny matczyno-płodowej) rozwijałem również dzięki współpracy i stypendiom w
renomowanych ośrodkach zagranicznych: Fetal Medicine Foundation w Londynie,
Ospedale San Raffaele w Mediolanie, Pränatalmedizin und Genetik - MVZ Nürnberg w
Norymberdze, Helios Klinik w Bad Saarow, zdobywając wiedzę i doświadczenie. W
roku 2003 obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem: Przydatność
sztucznych sieci neuronowych w przewidywaniu złośliwości guzów jajnika, a w roku
2007 uzyskałem tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii. W roku 2004 Oddział
Położnictwa i Ginekologii Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej został przekształcony
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w Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, na którym, w drodze postępowania konkursowego,
objąłem stanowisko asystenta. Praca na Oddziale pod kierownictwem prof. dr. hab. n.
med. Krzysztof Sodowskiego pozwala mi na wszechstronny rozwój w dziedzinie
ginekologii onkologicznej i operacyjnej. Wykonałem dotychczas samodzielnie ponad
1000 operacji ginekologicznych w tym operacje onkolpastyczne w raku piersi, będąc
jednym z niewielu ginekologów zajmujących się tym zagadnieniem. W roku 2011
rozpocząłem oficjalnie 3. letni proces specjalizacyjny w ginekologii onkologicznej pod
kierownictwem dr. hab. n. med. Bogdana Michalskiego. Jednocześnie rozwijam swoje
doświadczenie w dziedzinie diagnostyki prenatalnej i terapii płodu wykonując
tygodniowo kilkadziesiąt badań i procedur inwazyjnych. Współkieruję jedynym w
południowej Polsce zespołem wykonującym fetoskopowe operacje w powikłanych
ciążach bliźniaczych (laserowa obliteracja anastomoz łożyskowych w zespole
podkradania u bliźniąt).
IV. działalność naukowa i osiągnięcia
Efektem mojej dotychczasowej działalności naukowej było opublikowanie 52
prac w tym 37 prac w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych (w tym 9 z
bazy JCR; Impact Factor = 18.311); 4 w czasopismach zagranicznych (4 z bazy JCR;
Impact Factor = 7.049). Łączna wartość współczynnika IF = 25.360, punktacja
MNiI/MNiSW = 461. 12 z wyżej wymienionych opracowań było cytowanych, ilość
cytowań – 63, indeks H=5. W 9 pracach jestem pierwszym autorem, w 12 drugim a w
7 ostatnim. Jestem współautorem 7 rozdziałów w podręcznikach z zakresu
ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. W moim dorobku znajduje się również 27
publikacji w formie streszczeń w czasopismach polskich i zagranicznych. Należę do
Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, który przygotował
rekomendacje:
- Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania
w zakresie diagnostyki prenatalnej
Od

początku

mojej

kariery

zawodowej

jestem

członkiem

Polskiego

Towarzystwa Lekarskiego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W tym
ostatnim pełnię drugą kadencję funkcję sekretarza Oddziału Śląskiego. Jestem
aktywnym członkiem Sekcji Ultrasonografii i Sekcji Terapii Płodu PTG, w tej ostatniej
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pełnię funkcję członka Zarządu Sekcji. Należę do International Society of Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology, European Society of Gyncological Oncology.
IV A. WIODĄCY TEMAT W PRACY BADAWCZEJ, CELE NAUKOWE PRACY
BADAWCZEJ, OSIĄGNIĘTE WYNIKI,
CYKL PRAC - ŁĄCZNY IF = 8,407
(Osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)

Wiodący temat: Inwazyjna i nieinwazyjna diagnostyka prenatalna we współczesnej
medycynie

1.

Cnota W, Borowski D, Włoch A, Węgrzyn P, Wielgoś M, Wójtowicz D,
Sodowski K, Czuba B,: Pomiar kąta twarzowo-szczękowego u płodów pomiędzy
11+0 a 13+6. tygodniem ciąży. Zastosowanie w diagnostyce prenatalnej
Trisomii 21. (Frontomaxillary facial angle measurement at 11+0 to 13+6 weeks'
gestation. Application in every day prenatal diagnosis of Trisomy 21) Ginekol
Pol 2013; 84(07):624-629 IF: 0,786, MNiSW: 15.000
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 50%.

2. Cnota W, Włoch A, Czuba B, Wójtowicz D, Sodowski K,: Agenezja przewodu
żylnego – niegroźna nieprawidłowość rozwojowa czy poważny problem
kliniczny? (Agenesis of ductus venosus – an irrelevant anomaly or severe
clinical problem?) Ginekol Pol 2013; 84(08):676-682 IF: 0,786, MNiSW: 15.000
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 50%.

3.

Cnota W, Grolik B, Szołtysik-Szot M, Bloch R, Gnyś-Wiercioch A, Hadaś J,
Kania A, Sodowska H, Sodowski M, Sodowski K,: Przezbrzuszna biopsja
kosmówki

w

prenatalnej

diagnostyce

zaburzeń

chromosomowych

–

doświadczenia własne. Transabdominal chorionic villus sampling (CVS) for
prenatal diagnosis of chromosomal disorders – own experiences. Ginekol Pol
2013; 84(06):412-417 IF: 0,786, MNiSW: 15.000
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
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procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 55%.

4. Sodowski K, Cnota W, Czuba B, Borowski D, Wielgoś M, Kamiński P,
Jaczyńska R, Włoch A, Kuka D, Żwirska-Korczala K, Szaflik K, Blood flow in
ductus venosus in early uncomplicated pregnancy. Neuroendocrinol.Lett.2007;
Vol.28 No.4, p.101-104. IF: 1.443; MNiSW: 20.000
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu. Swój % wkład oceniam na 35%.

5. Rozmus-Warcholińska W, Włoch A, Acharya G, Cnota W, Czuba B, Sodowski
K, Skrzypulec V: Reference values for variables of fetal cardiocirculatory
dynamics at 11!14 weeks of gestation. Ultrasound Obstet.Gynecol.2010;
Vol.35, No.5, p.540; IF: 3.163, MNiSW: 32.000
Wkład habilitanta*: zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych,
wykonywanie procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz statystycznych, analiza i interpretacja wyników.
Swój % wkład oceniam na 20%.

6. Czuba B, Borowski D, Cnota W, Sieroszewski P, Grettka K, Pietryga M,
Wyrwas D, Czekierdowski A, Włoch A, Wielgoś M, Jaczyńska R, Kamiński P,
Brązert J, Szaflik K, Sodowski K: Ultrasonographic assessment of fetal nuchal
translucency (NT) at 11th and 14th week of gestation - Polish multicentre study.
Neuroendocrinol.Lett.2007; Vol.28 No.2, p.175-181, IF: 1.443; MNiSW: 20.000
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, Swój % wkład oceniam na 25%

7. Sodowski K, Cnota W: Guzy płodu. w: Diagnostyka prenatalna z elementami
perinatologii. Red.: M. Wielgoś, Gdańsk : Via Medica, 2009; s.204-211
ISBN: 978-83-7555-179-2; MNiSW: 3.000
Wkład habilitanta*: koncepcja rozdziału, zbieranie materiału, zbieranie piśmiennictwa, Swój % wkład oceniam na 90%

!
8. Sodowski K, Cnota W, Wielgoś M: Inwazyjna diagnostyka prenatalna. w:
Diagnostyka prenatalna z elementami perinatologii. Red.: M. Wielgoś, Gdańsk:
Via Medica, 2009; s.204-211, ISBN: 978-83-7555-179-2; MNiSW: 3.000
Wkład habilitanta*: koncepcja rozdziału, zbieranie materiału, zbieranie piśmiennictwa, Swój % wkład oceniam na 85%
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Znaczną część mojego dorobku naukowego stanowią opracowania dotyczące
diagnostyki prenatalnej. W kręgu moich zainteresowań badawczych i zawodowych
znajduje się diagnostyka inwazyjna I/II trymestru ciąży, ultrasonograficzna ocena
przepływu krwi w przewodzie żylnym płodu, organizacja i efekty przesiewowych badań
ultrasonograficznych i biochemicznych w I trymestrze ciąży. W latach 2001-2005
współtworzyłem pierwszy w południowej Polsce ośrodek badań prenatalnych, odbyłem
kilka staży i stypendiów w Norymberdze, Mediolanie i Londynie, zdobyłem
uprawnienia przesiewowych i specjalistycznych badań prenatalnych. Brak polskich
rekomendacji, określających optymalny schemat postępowania w diagnostyce
prenatalnej, deficyt lekarzy położników-ginekologów zajmujących się powyższą
problematyką oraz dostępność́ jedynie zagranicznych wytycznych, skłonił mnie do
dołączenia

do

kilku

wiodących

ośrodków

w

Polsce

i

wzięcia

udziału

w

wieloośrodkowych badaniach zmierzających do ustalenia polskich rekomendacji.
Owocem kilkuletniej pracy było zaproszenie mnie do Zespołu Ekspertów Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego do utworzenia Rekomendacji Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego dotyczących postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej.
Wspomniane rekomendacje zostały wykorzystane do wprowadzenia w życie
ministerialnego Programu Badań Prenatalnych, który jest podstawą codziennego
postępowania perinatalnego w Polsce. Program ten wykorzystuje między innymi
zakresy norm ustalone w badaniach, których jestem współautorem. Niektóre z tych
badań – badania echokardiograficzne w 6-8 i 11-14 tygodniu ciąży, kierowane przez dr
n. med. Agatę Włoch, stanowią unikalne opracowania w skali światowej. Kieruję
położniczą częścią wieloośrodkowego, międzynarodowego grantu: „Folic Acid
Resistance and Congenital Heart Defects”, którego celem zbadanie wpływu
metabolizmu folianów i homocysteiny na powstawanie wad serca i ich wczesna
diagnostyka (przed 16. tygodniem ciąży). Prowadzone przez nas badania i wynikające
z nich obserwacje prezentowano niejednokrotnie na polskich i międzynarodowych
zjazdach i kongresach o tematyce diagnostyki prenatalnej. Jestem współautorem
rozdziałów w podręcznikach diagnostyki prenatalnej a obecnie współtworzę
aktualizację standardów postępowania w diagnostyce i terapii płodu.
IV B. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH
Poza omówionym powyżej cyklem publikacji, wybranych jako podstawa do
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ubiegania się o stopień́ doktora habilitowanego, mój pozostały dorobek naukowy
dotyczy zarówno innych aspektów diagnostyki prenatalnej ale i zagadnień z
ginekologii, głównie diagnostyki onkologicznej.
Tematyka pozostałych publikacji - łączny IF – 16,953
Ultrasonografia w diagnostyce guzów jajnika
Równolegle z diagnostyką prenatalną rozwijałem swoje zainteresowania w dziedzinie
onkologii ginekologicznej, co zaowocowało dysertacją doktorską pt.: „Przydatność
sztucznych sieci neuronowych w przewidywaniu złośliwości guzów jajnika”, 2003,
Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. W badaniach zastosowałem nowatorską
metodę zaawansowanego modelingu matematycznego jaką są sztuczne sieci
neuronowe. Pracę opartą na dysertacji doktorskiej wygłosiłem na Światowym
Kongresie Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii w Paryżu w 2003 roku (ISUOG
World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynceology). Kontynuując tematykę
wykorzystania modeli matematycznych w diagnostyce guzów jajnika porównałem
wskaźniki

ryzyka

złośliwości

wykorzystujące

dane

z

wywiadu,

badania

ultrasonograficznego i biochemicznego do obliczenia prawdopodobieństwa złośliwości
obserwowanego guza. Wskaźniki te są wykorzystywane w codziennej diagnostyce
nowotworów jajnika. Wyniki moich badań wykorzystywałem w praktyce klinicznej,
między innymi, w czasie pracy w ramach Programu Wczesnego Rozpoznawania
Chorób Nowotworowych u Kobiet, który do dziś jest jedynym i największym w Europie
Wschodniej

programem

skriningowym

w

raku

jajnika.

Program,

którego

pomysłodawcą jest prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sodowski jest niezmiennie
prowadzony od 1997. Poniżej zestawiono najważniejsze prace i doniesienia
dokumentujące ten nurt w mojej działalności naukowej:
1. Cnota

W,

Sodowski

K,

Pilch-Kowalczyk

M,

Olesiak-Andryszczak

M:

Porównanie przydatności dwóch wskaźników ryzyka złośliwości (RMI) w
przedoperacyjnej diagnostyce raka jajnika. (The comparison of the usefulness
of two risk malignancy indicators (RMI) in preoperative diagnostic ovarian
cancer); Ginekol.Onkol.2004; Vol.2 nr 3, s.147-151, MNiSW: 3.000
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 90%.
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2. Cnota

W,

Sodowski

K,

dr n. med. Wojciech Cnota

Olesiak-Andryszczak

M,

Pilch-Kowalczyk

M,

Program wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych u kobiet jako
przykład

działań

profilaktycznych

na

poziomie

ośrodka

II

stopnia

referencyjności. Wiad. Lek.2004; T.57, supl.1, s.43-47, Międzynarodowa
Konferencja Naukowa "Profilaktyka w Medycynie", Katowice 24-25.09.2004
MNiSW:5.000
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 90%.

3. Cnota W, Sodowski K, Walaszek-Gruszka A, Czuba B: Badania przesiewowe
w raku jajnika - obietnice i rzeczywistość. Ginekol.Pol.2006; T.77 supl.1,
s.95[383]. 29 Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań 2830.09.2006,
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 90%.

4. Cnota W, Sodowski K, Kuka-Panasiuk D, Budziszewska P, Czuba B. Proste
torbiele

jajnika

u

kobiet

po

menopauzie

-

leczenie

operacyjne

czy

zachowawcze? Ginekol.Pol.2006; T.77 supl.1, s.94-95[382]; 29 Kongres
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań 28-30.09.2006,
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 90%.

5. Mrochem J, Sodowski K, Deja R, Walaszek-Gruszka A, Wojcieszek A, Kołosza
Z, Chmura A, Czernik E, Masłyk B, Bartnik W, Cnota W. Ocena możliwości
wczesnej diagnostyki raka jajnika na podstawie oznaczeń wybranych białek
surowicy. (Evaluation of selected serum protein markers as early detectors of
ovarian cancer.) Ginekol.Pol.2008; Vol.79, nr 4, s.271-275, MNiSW: 9.000
Wkład habilitanta*: zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, wykonywanie procedur
diagnostycznych, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 40%.
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Diagnostyka patologii macicy
Kilka prac i doniesień w moim dorobku porusza tematykę wykorzystania technik
ultrasonograficznych do diagnostyki patologii mięśnia macicy i endometrium. Wraz z
zespołem badałem przydatność ultrasonografii w diagnostyce adenomiozy, a także
wykorzystanie technik trójwymiarowych w ocenie patologii endometrium.
1. Baranowska-Mosingiewicz A, Cnota W, Olesiak-Andryszczak M, Sodowski K,
Analiza przeszłości położniczej i wybranych objawów klinicznych u kobiet z
adenomiozą. Ginekol.Pol.2004; T.75, supl. d s.1-6
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 70%.

2. Baranowska-Mosingiewicz A, Cnota W, Olesiak-Andryszczak M, Sodowski K,
Przydatność ultrasonografii przezpochwowej w diagnostyce adenomiozy.
Ginekol.Pol.2004; T.75, supl., s.7-15
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 70%.

3. Cnota

W,

Sodowski

K,

Olesiak-Andryszczak

M,

Ilski

A,

Czuba

B,

Ultrasonograficzna ocena objętości endometrium - nowe narzędzie w
diagnostyce kobiet po menopauzie? Ginekol.Pol.2006; T.77 supl.1, s.94
Wkład habilitanta*: koncepcja pracy i szczegółowy projekt eksperymentu, zaplanowanie badań, wybór metodyki badań,
zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, stworzenie bazy danych, wykonywanie
procedur diagnostycznych, udział w wykonaniu analiz laboratoryjnych i statystycznych, analiza i interpretacja wyników,
przygotowanie manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 90%.

4. Czekierdowski A, Czekierdowska S, Czuba B, Cnota W, Sodowski K, Kotarski
J, Żwirska-Korczala K. Microvessel density assessment in benign and
malignant endometrial changes. J.Physiol.Pharmacol.2008; Vol.59, Suppl.4,
p.45-51; IF: 2.631, MNiSW: 32.000
Wkład habilitanta*: zbieranie materiału do badań/zbieranie danych, zbieranie piśmiennictwa, wykonywanie procedur
diagnostycznych, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój % wkład oceniam na 40%.
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Varia
Część mojego dorobku stanowią opracowania będące wynikiem kilkuletniej pracy
zespołu zajmującego się zagadnieniami fizjologii płodu i biofizycznych metod jej
obserwacji i badania a także szeregiem problemów wynikających z codziennej pracy
na oddziale położniczo-ginekologicznym. W tej grupie znalazły się prace dotyczące
ultrasonografii Dopplerowska we wczesnej ciąży, nieprawidłowości rozwojowych
płodu, patologii ciąży a także zagadnień ginekologii zachowawczej i psychosomatyki w
położnictwie i ginekologii.
1. Włoch A, Cnota W, Sodowski K. Guzy serca u płodu - wpływ na
hemodynamikę krążenia i rokowanie. w: Podstawy praktycznej ultrasonografii w
ginekologii i położnictwie. Red.: M. Pietryga, J. Brązert, Poznań: Exemplum,
2009; 739-740 ISBN: 978-83-927218-8-8
Wkład habilitanta*: koncepcja rozdziału, zbieranie piśmiennictwa, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie
manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój wkład oceniam na 50%

2. Cnota W, Sodowski K, Włoch A. Diagnostyka guzów jajnika na podstawie
obrazu morfologicznego. w: Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i
położnictwie. Red.: M. Pietryga, J. Brązert. Poznań : Exemplum, 2009, s.230231. ISBN: 978-83-927218-8-8
Wkład habilitanta*: koncepcja rozdziału, zbieranie piśmiennictwa, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie
manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój wkład oceniam na 90%

Podręczniki
Jestem współautorem 5 rozdziałów w podręcznikach, głównie z zakresu ultrasonografii
w położnictwie i ginekologii. Tematyka rozdziałów dotyczy głównie zagadnień
medycyny płodowej i diagnostyki prenatalnej a także diagnostyki ultrasonograficznej w
ginekologii wieku rozwojowego, w raku szyjki macicy i nowotworach jajnika.
1. Sodowski K, Cnota W; Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii wieku
rozwojowego. w: Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
Red.: V. Skrzypulec-Plinta, St. Radowicki, Bielsko-Biała: Medical Project
Poland,

2011s.18-24

ISBN:978-83-930001-6-6,

MNiSW

3.000

Wkład habilitanta*: koncepcja rozdziału, zbieranie piśmiennictwa, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie
manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój wkład oceniam na 70%
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2. Sodowski K, Cnota W, Ultrasonografia raka szyjki macicy. w: Rak szyjki
macicy. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Red.nauk.: W. Spaczyński, W.
Kędzia, E. Nowak-Markwitz. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2009 s.157162

ISBN:

978-83-200-3960-3

MNiSW

3.000

Wkład habilitanta*: koncepcja rozdziału, zbieranie piśmiennictwa, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie
manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój wkład oceniam na 70%

3. Sodowski K, Cnota W, Wielgoś M, Inwazyjna diagnostyka prenatalna.
w: Diagnostyka prenatalna z elementami perinatologii. Red.: M. Wielgoś
Gdańsk:

Via

Medica,

2009,

s.137-140

ISBN:

978-83-7555-179-2

Wkład habilitanta*: koncepcja rozdziału, zbieranie piśmiennictwa, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie
manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój wkład oceniam na 70%

4. Sodowski K, Cnota W; Guzy płodu. w: Diagnostyka prenatalna z elementami
perinatologii. Red.: M. Wielgoś, Gdańsk : Via Medica, 2009; s.204-211, ISBN:
978-83-7555-179-2
Wkład habilitanta*: koncepcja rozdziału, zbieranie piśmiennictwa, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie
manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój wkład oceniam na 70%

5. Sodowski K, Cnota W,

Techniki obrazowania w wykrywaniu raka szyjki

macicy. w: Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy, diagnostyka i
leczenie. : Książka dla lekarzy, położnych i studentów. Praca zbiorowa pod
Red.: M. Spaczyńskiego, W. Kędzia, E. Nowak-Markwitz. Poznań: Polskie
Towarzystwo

Ginekologiczne,

2008,

s.86-88

ISBN:

978-83-9223-931

Wkład habilitanta*: koncepcja rozdziału, zbieranie piśmiennictwa, analiza i interpretacja wyników, przygotowanie
manuskryptu, korekta pracy przed złożeniem do druku. Swój wkład oceniam na 70%

V. działalność dydaktyczna
W chwili obecnej, w ramach Katedry Zdrowia Kobiety kierowanej przez prof. dr
hab. n. med. Violettę Skrzypulec-Plintę, prowadzę ćwiczenia dla studentów I, II i III
roku Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z przedmiotów:
ginekologia, opieka specjalistyczna w położnictwie i ginekologii, diagnostyka
ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii. Pełnię funkcję kierownika ćwiczeń

!

12!

AUTOREFERAT – wszczęcie postępowania habilitacyjnego

dr n. med. Wojciech Cnota

Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej. Pod moim
kierunkiem powstało kilkanaście prac licencjackich i 7 prac magisterskich. Jestem
wykładowcą Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Rudzie Śląskiej, gdzie prowadzę
zajęcia z diagnostyki ultrasonograficznej i badania fizykalnego dla studentów I i II roku
kierunku pielęgniarstwo.
Od wielu lat prowadzę wykłady i ćwiczenia na kursach organizowanych przez
Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Tematyka tych zajęć
obejmuje przede wszystkim diagnostykę ultrasonograficzną w perinatologii i
ginekologii onkologicznej. Jestem współzałożycielem i wykładowcą Śląskiej Szkoły
Ultrasonografii i Nowoczesnych Metod Diagnostycznych, która prowadzi ustawiczne
szkolenie lekarzy specjalistów organizując corocznie kilka kursów i warsztatów
stanowiących wymagany element w procesie zdobywania Certyfikatu Badań
Ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Część tych kursów
jest akredytowana przez International Society of Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology (ISUOG) i Fetal Medicine Foundation (FMF). W roku 2013 warsztaty
organizowane przez Śląską Szkołę Ultrasonografii weszły do stałego kalendarza
szkoleń Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Wielokrotnie
wykładałem na comiesięcznych zebraniach naukowych Oddziału Śląskiego Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego.
Jestem kierownikiem procesu specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii dwóch
lekarzy.

VI. Kongresy i sympozja
Uczestniczyłem w szeregu kongresów i sympozjów w kraju i za granicą:
1.

9th World Congress of Ultrasound in Gynecology and
Obstetrics, Buenos Aires, 1999

2.

10th World Congress of Ultrasound in Gynecology and
Obstetrics, Zagrzeb, 2000

3.

uczestnik

Ultrasonografia 3D w położnictwie i ginekologii – część I,
Poznań 2001

!

prezentujący
pracę

Międzynarodowy Kongres Onkologiczny „Rak Jajnika”,
Poznań 2001

4.

prezentujący
pracę

uczestnik
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Konferencja „Poród w wodzie”,
Tychy, 2001

6.

Konferencja „Poród nowoczesny”,
Tychy, 2002

7.

Nowy Jork, 2002

prezentujący
pracę

13th World Congress of Ultrasound in Gynecology and
Obstetrics,
Paryż 2003,

9.

uczestnik

12th World Congress of Ultrasound in Gynecology and
Obstetrics,

8.

prezentujący
pracę

prezentujący
pracę

2 Interaktywna Konferencja Naukowa "Aktualne problemy w
Perinatologii i Ginekologii", Bytom-Wisła 2-4.12.2004

10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Profilaktyka w
Medycynie",

uczestnik
uczestnik

Katowice, 2004
11. 5 Neonatologiczna Szkoła Zimowa 2005 - Kontrowersje w
Neonatologii, Zakopane, 2005
12. 15th World Congress of Ultrasound in Gynecology and
Obstetrics, Vancouver 2005,
13. 29 Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
Poznań, 2006

uczestnik
prezentujący
pracę
prezentujący
pracę

14. 23rd Congress of the Polish Physiological Society "Physiology
without limits", Warszawa, 2006,
15. 16th World Congress of Ultrasound in Gynecology and
Obstetrics, Londyn 2006,
16. 8 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego, Zamość 2006,
17. 17th World Congress of Ultrasound in Gynecology and
Obstetrics, Chicago 2008,

uczestnik
prezentujący
pracę
zaproszony
wykładowca
prezentujący
pracę

18. World Congress in Fetal Medicine,
Limassol Cypr 2004,
19. Międzynarodowy Kongres "Rak Jajnika",
Kraków, 2008.

!

uczestnik
zaproszony
wykładowca
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20. XXX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
Lublin 2009

prezentujący
pracę

21. FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics,
uczestnik

Cape Town, 2009
22. Kongres “II Praktyczna Ultrasonografia w Położnictwie i
Ginekologii” Zakopane, 2011

zaproszony
wykładowca

23. IV Warsztaty Operacyjne oraz Konferencja Naukowa
“Onkoplastyczne leczenie raka piersi”, Kraków, 2011
24. XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
Katowice 2012

uczestnik
zaproszony
wykładowca

25. V Warsztaty Operacyjne oraz Konferencja Naukowa
“Onkoplastyczne leczenie raka piersi”, Wałbrzych 2012

uczestnik

26. International Video Workshop (IVW) on radical surgery in
uczestnik

gynaecological oncology by ESGO, Praga 2012
27. Interdyscyplinarna Zimowa Szkoła Neonatologii,

zaproszony
wykładowca

Bielsko Biała 2013,
28. Konferencja Skecji Terapii Płodu PTG: “Aktualne możliwości

zaproszony
wykładwoca

terapii płodu”
Łódź, 2013
29. Kongres “III Praktyczna Ultrasonografia w Położnictwie i
Ginekologii” Zakopane, 2013

zaproszony
wykładowca

VII. Działalność w zawodzie lekarza
Jako specjalista położnictwa i ginekologii udzielam świadczeń zdrowotnych w ramach
etatu asystenta Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii w Rudzie Śląskiej oraz
w ramach kontraktu z dwoma Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej. Wykonuję
wysokospecjalistyczne procedury medyczne w zakresie położnictwa, ginekologii,
ginekologii operacyjnej, perinatologii i medycyny płodowej. Nadzoruję pracę lekarzy
specjalizujących się w położnictwie ginekologii.

Katowice, 27 sierpnia 2013
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