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lista wykładów

Health behavior change: Constructs, mechanisms, and interventions / prof. Ralf Schwarzer

Interwencje służące zmianie zachowania: dobre praktyki / prof. Aleksandra Łuszczyńska

Profilaktyka wad wrodzonych i promocja dobrostanu płodu / prof. Krzysztof Preis

Health Psychology in Health Promotion: New Health Challenges Cries for New Thoughts and Ideas /
             prof. Geir Arild Espnes

Self-reported symptoms and the body: An experimental inquiry / prof. Omer Van den Bergh

Niektóre grzechy żywieniowe współczesnego człowieka / prof.  Jędrzej Antosiewicz

„Sport to zdrowie” – granice prozdrowotnej aktywności fizycznej / prof. Mariusz Lipowski

Ogólnomózgowy interpretator świata a zdrowie psychiczne człowieka / prof. Maria Pąchalska

W oczekiwaniu na dziecko – profilaktyka psychologicznych konsekwencji zmagania się z niepłodnością /
             prof. Mariola Bidzan

piątek, 15.00 – 15.30

piątek, 15.30 – 16.00

sobota, 09.00 – 09.30

sobota, 09.30 – 10.00

sobota, 14.00 – 14.30

sobota, 14.30 – 15.00

piątek, 09.00 – 10.00

niedziela, 09.00 – 09.30

niedziela, 09.30 – 10.00



SYMPOZJA



przypisanie wystąpień do sympozjów 1-3

Troska o zdrowie w okresie pre- i perinatalnym
Własna ocena zachowań żywieniowych kobiet w okresie ciąży / mgr Monika Zwijacz
             mgr Agnieszka Wnuk

Wsparcie partnera jako mediator w związku pomiędzy obawami prenatalnymi kobiet ciężarnych
             a ich dobrostanem psychicznym / prof. Hanna Przybyła-Basista, mgr Michalina Ilska

Bezdzietność – psychologiczne konsekwencje decyzji w doświadczeniu niepłodności /
             dr Aleksandra Dembińska

Wsparcie od partnera i styl przywiązania a doświadczanie ciąży wysokiego ryzyka / mgr Marta Kucharska

Nadzieja a radzenie sobie ze stresem w grupie matek chorych noworodków / mgr Martyna Janicka,
             mgr Izabela Grzankowska, mgr Joanna Sobczak

Jakość związku małżeńskiego/partnerskiego u kobiet z depresją okołoporodową / mgr Joanna Koss

Wsparcie społeczne jako profilaktyka depresji u kobiet w ciąży z powikłaniami / mgr Karolina Lutkiewicz,
             prof. Mariola Bidzan

Osobowe moderatory oczekiwań kobiet ciężarnych pod adresem wsparcia społecznego i medycznego
             w okresie okołoporodowym / dr Paulina Pawlicka, dr Marta Łockiewicz,
             dr Aleksandra Szulman-Wardal

nr 1 piątek, 12.00 – 14.00

Zasoby prozdrowotne człowieka
Temperament a odporność psychiczna / mgr Kamila Julia Regin

Orientacja pozytywna a Pięcioczynnikowy Model Osobowości / mgr Łukasz Roland Miciuk,
             dr Tomasz Jankowski, mgr Agnieszka Laskowska, prof. Piotr Oleś

Związki pomiędzy poczuciem sensu życia a jakością życia wśród pacjentów po udarze /
             mgr Katarzyna Czekierda, mgr Karolina Zarychta, prof. Aleksandra Łuszczyńska

Duchowość, a poczucie satysfakcji z życia u imigrantów polskich w Irlandii / mgr Agnieszka Kulczycka-Dopiera

Pozytywne myślenie a koncepcja siebie / mgr Agnieszka Laskowska, Tomasz Jankowski,
             Łukasz Roland Miciuk, prof. Piotr Oleś

Samoocena i gotowość do samonaprawy a dobrostan / prof. Anna Maria Zawadzka,
             prof. Małgorzata Niesiobędzka

Optymalne funkcjonowanie – to więcej niż zdrowie / prof. Piotr Oleś

Wielowymiarowe rozumienie zdrowia i choroby / ks. prof. Kazimierz Popielski

nr 2 piątek, 12.00 – 14.00

Psychoonkologia
Osobowość Typu D a satysfakcja z życia i radzenie sobie z chorobą nowotworową / dr Joanna Kozaka,
             Patrycja Kobus

Jakość życia wśród osób z rakiem płuc oraz przekonania na temat kontroli osobistej i kontroli leczenia:
             badania podłużne / dr Izabela Pawłowska, prof. Aleksandra Łuszczyńska, mgr Karolina Zarychta

Depresyjność i poczucie własnej wartości u kobiet po mastektomii a decyzja o rekonstrukcji piersi /
             mgr Anna Brandt, prof. Hanna Przybyła-Basista

Radzenie sobie a akceptacja choroby i zadowolenie z życia kobiet z rakiem piersi i rakiem szyjki macicy /
             dr Anita Gałuszka, prof. inż. Adam Gałuszka

Trudne rozmowy – przekazywanie niepomyślnych wiadomości pacjentom onkologicznym z perspektywy
             lekarskiej / mgr Paulina Zielińska, dr Magdalena Jarosz, mgr Agnieszka Kwiecińska,
             prof. Barbara Bętkowska-Korpała

Wsparcie społeczne, samoocena i radzenie sobie ze stresem pacjentek po mastektomii w porównaniu
             z kobietami zdrowymi / dr Anna Trzcieniecka-Green, Magdalena Mączarowska

Dystres, lęk i depresja u kobiet z mutacją genu BRCA1 i/lub BRCA2 – przegląd badań /
             mgr Karolina Żbikowska, prof. Paweł Izdebski

Stan zdrowia psychicznego kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi i narządów rodnych – znaczenie
             poznawczego obrazu choroby, radzenia sobie z jej stresem i korzyści z niej wynikających / 
             dr Joanna Miniszewska, mgr Elżbieta Narzekalak, Edyta Chilińska, Paulina Górczak

nr 3 piątek, 12.00 – 14.00



przypisanie wystąpień do sympozjów 4-6

Powrót do zdrowia po traumie
Objawy traumy u kobiet z chorobami ginekologicznymi: rola temperamentu, samooceny i ogólnego
             stanu zdrowia psychicznego / mgr Joanna Bitner, prof. Włodzimierz Oniszczenko

Jak zdrowo żyć kiedy przyszło dźwigać śmierć własnego dziecka / mgr Olga Komarnicka-Jędrzejewska

Rola ruminacji w występowaniu pozytywnych skutków doświadczonych zdarzeń traumatycznych /
             prof. Nina Ogińska-Bulik

Powrót do zdrowia po wypadku komunikacyjnym – w teorii i praktyce / dr Jolanta Chanduszko-Salska

Rola wdzięczności w adaptacji do sytuacji trudnych / dr Eufrozyna Gruszecka

nr 4 piątek, 12.00 – 14.00

Wokół zdrowej cielesności
Wpływ rodziców na dietę i aktywność fizyczną oraz zmianę indeksu masy działa adolescentów z nadwagą
             i otyłością / mgr Karolina Zarychta, prof. Barbara Mullan, mgr Karolina Horodyska,
             prof. Aleksandra Łuszczyńska

Poczucie stygmatyzacji a jakość życia w przewlekłej, widocznej chorobie u młodych kobiet /
             mgr Natalia Mazurkiewicz

Psychospołeczne uwarunkowania otyłości / prof. Grażyna Poraj, mgr Katarzyna Kurzyńska

Percepcja środowiska i samoregulacja a nawyki żywieniowe i masa ciała adolescentów
             dr Anna Januszewicz, dr Alicja Bukowska, mgr Natalia Liszewska, prof. Aleksandra Łuszczyńska

nr 5A piątek, 17.00 – 19.00

Wokół zdrowej cielesności
Różnice kulturowe w obrazie ciała i stylu życia młodych kobiet z Polski i Japonii / dr Monika Bąk-Sosnowska,
             mgr Natalia Pawlicka, dr Mateusz Warchał

Struktura osobowości i obraz własnego ciała a skłonność do zachowań anorektycznych u kobiet
             we wczesnej dorosłości / mgr Monika Guzewicz, Kinga Słowik, prof. Stanisława Steuden

Poziom narcyzmu jako moderator relacji pomiędzy obiektywnymi wymiarami ciała a stosunkiem
             do własnej cielesności młodych mężczyzn / prof. Małgorzata Lipowska, prof. Mariusz Lipowski

Typy psychologiczne kobiet z zaburzeniami odżywiania a specyfika zachowań wobec własnego ciała /
             dr Bernadetta Izydorczyk

Zachowania zdrowotne młodych kobiet / mgr Klaudia Boniecka, prof. Hanna Liberska

nr 5B sobota, 15.30 – 17.30

Ze sztuką po zdrowie
Psychodrama jako narzędzie wspierania zasobów prozdrowotnych / dr Krzysztof Mariusz Ciepliński

Oddziaływanie muzykoterapeutyczne a zmiana nastroju osób będących w trakcie hospitalizacji / 
             dr Michał Kierzkowski, mgr Ilona Poćwierz-Marciniak, dr Karol Karasiewicz

Długofalowy wpływ efektywności muzykoterapii dla niemowląt przedwcześnie urodzonych i ich rodziców:
             protokół studium wykonalności / dr Łucja Bieleninik

Wykorzystanie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu w terapii logopedycznej pacjentów
             foniatrycznych i logopedycznych / dr Maria Mielnik

Muzykoterapia improwizacyjna w oddziale psychiatrii sądowej / dr Elżbieta Masiak

Dlaczego techniki radzenia sobie z tremą nie zawsze są skuteczne? Przegląd systematyczny badań
             naukowych dotyczących strategii radzenia sobie z lękiem scenicznym / dr Michał Kierzkowski,
             dr Rafał Lawendowski

nr 6 piątek, 17.00 – 19.00



przypisanie wystąpień do sympozjów 7A-8

Pomyślne, aktywne starzenie się
Pozytywna starość / prof. Henryk Olszewski, mgr Emilia Kardaś-Grodzicka, mgr Anna Lemke-Dombrowska

Rola prężności i kompetencji społecznych w podejmowaniu zachowań zdrowotnych przez osoby
             w wieku senioralnym / prof. Nina Ogińska-Bulik, dr Magdalena Zadworna-Cieślak

„Zdrowy Kontakt” – program profilaktyki zespołu majaczenia szpitalnego oparty na wolontariacie
             studenckim / Paulina Rybak, mgr Weronika Kałwak 

Samoocena i jej związek z oceną własnego zdrowia psychicznego w okresie starości na przykładzie osób
             korzystających z opieki instytucjonalnej / mgr Karolina Żbikowska, mgr Joanna Bitner

Are there any side effects in caregiving people with dementia? Czy są skutki uboczne u nieformalnych
             opiekunów osób z demencją? / dr Roksana Malak, dr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska,
             dr Anna Kostiukow, dr Paweł Kleka, prof. Ewa Mojs, prof. Włodzimierz Samborski,
             mgr Bartosz Grobelny

nr 7A piątek, 17.00 – 19.00

Pomyślne, aktywne starzenie się
Specyfika i pomiar zachowań zdrowotnych w okresie późnej dorosłości - prezentacja Kwestionariusza
             Zachowań Zdrowotnych dla Seniorów / dr Magdalena Zadworna-Cieślak, dr Martyna Kaflik-Pieróg,
             dr Dorota Strzelczyk

Trening zdrowotny drogą ku lepszemu zdrowiu i wyższej jakości życia osób starszych / dr Urszula Dębska,
             dr Małgorzata Kałwa, prof. Halina Guła-Kubiszewska, dr Wojciech Starościak, mgr Anna Juszkiewicz

Zachowania prozdrowotne a poczucie szczęścia / mgr Piotr Dąbrowski

Mądrość życiowa i prężność jako zasoby do radzenia sobie ze stresem w średniej i późnej dorosłości /
             ks. mgr Adam Falewicz, prof. Stanisława Steuden

nr 7B sobota, 11.00 – 13.00

Psychokardiologia
Typy kompetencji emocjonalnych i regulacja emocji osób z chorobą nadciśnieniową /
             mgr Izabella Januszewska, prof. Stanisława Steuden

Psychologiczne determinanty zaangażowania w proces leczenia: oczekiwania wobec personelu
             medycznego i zachowania zdrowotne wśród osób po transplantacji serca / mgr Anna Mierzyńska,
             dr Małgorzata Sobieszczańska-Małek, prof. Tomasz Zieliński

Mój diabeł stróż. Doświadczenia nastolatków z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem /
             prof. Agnieszka Maryniak, mgr Alicja Bielawska

Związek pomiędzy czynnikami psychologicznymi a czynnikami biologicznymi u pacjentów z ostrym zes-
             połem wieńcowym (badania pilotażowe) / dr Anna Trzcieniecka-Green, Olimpia Koneczniak-Szewczyk

Związek jakości życia ze spostrzeganą własną skutecznością wśród pacjentów kardiologicznych –
             systematyczny przegląd oraz meta-analiza / mgr Anna Gancarczyk, mgr Katarzyna Czekierda,
             prof. Aleksandra Łuszczyńska

Nadzieja podstawowa oraz postawy życiowe u rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca /
             prof. Wioletta Radziwiłłowicz, Aleksandra Gąsior

nr 8 piątek, 17.00 – 19.00



przypisanie wystąpień do sympozjów 9-12A

Self-reported health and the body. Psychological factors in symptom reporting
The Procrustes Effect: How anxiety modifies the perception of bodily sensations / dr Sibylle Petersen,
             prof. Omer Van den Bergh

Trait negative affectivity and the inhibition of pain in an offset analgesia paradigm / mgr Maaike Van Den Houte

Learning about allergy triggers: reduced safety learning in individuals with allergic rhinitis /
             dr Thomas Janssens, dr Lieven Dupont, prof. Omer Van den Bergh

The effect of processing styles during experimentally induced symptoms on concurrent and retrospective
             symptom reporting / mgr Marta Walentynowicz, dr Ilse Van Diest, dr Filip Raes, prof. Omer
             prof. Omer Van den Bergh

nr 10 sobota, 11.00 – 13.00

Promocja zdrowia
Mapy Myśli jako technika behawioralna służąca do promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży /
             mgr Natalia Kajka

Współczesna mama, współczesny tata a praktyka życiowa i kreacja medialna w zakresie zachowań
             związanych z promocją i ochroną zdrowia w rodzinie / dr Anna Kowal-Orczykowska

Profilaktyka i promocja zdrowia a menopauza / prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz

Z psychologią po zdrowie – między złudzeniami a faktami / prof. Zygfryd Juczyński

Promocja zdrowia w szkole – założenia a szkolna rzeczywistość / dr Olga Wyżga

Systematyczny przegląd teorii behawioralnych dotyczących utrzymania zmiany zachowania /
             mgr Dominika Kwasnicka, prof. Falko F. Sniehotta, prof. Martin White, dr Stephan U. Dombrowski

nr 11 sobota, 11.00 – 13.00

Prozdrowotna aktywność fizyczna
Strategie radzenia sobie ze stresem a angażowanie się w zachowania ryzykowne gimnazjalistów –
             ochronna rola aktywności fizycznej / mgr Magdalena Jochimek

Postrzeganie ryzyka a zachowania zdrowotne u sportowców ekstremalnych / mgr Daniel Krokosz

Wybrane czynniki zdrowia psychicznego a osiągnięcia sportowe jednostki. Konteksty pedagogiczne /
             mgr Bogusław Ogrodnik, dr Anna Kowal-Orczykowska

Ocena uczuć w aktywności fizycznej i ich fluktuacje w czasie / mgr Małgorzata M. Sławińska, dr Paul Davis

Zachowania zdrowotne uczestników maratonów kolarstwa górskiego / dr Magdalena Gruszczyńska,
             dr Monika Bąk-Sosnowska, prof. Ryszard Plinta

nr 12A sobota, 11.00 – 13.00

Zachowania zdrowotne młodzieży
Korzystanie z portali społecznościowych a poczucie umiejscowienia kontroli i radzenie sobie ze stresem
             u młodzieży / mgr Joanna Koralewska-Samko, mgr Marta Ruszkiewicz, mgr Katarzyna Sadowska

Przestrzeganie w rodzinie zasad dotyczących używania telefonów i komputerów jako czynnik chroniący
             młodzież przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi używania mediów elektronicznych / 
             dr Izabela Tabak, dr Dorota Zawadzka

Temperament i atmosfera wychowawcza a prężność osobowa u młodzieży / mgr Joanna Grądziel,
             prof. Agnieszka Kulik

Cechy choroby oraz przystosowanie emocjonalne w grupie polskiej i rumuńskiej młodzieży z cukrzycą
             typu 1 / mgr Andreea Mihaela Mihalca, prof. Władysława Pilecka

Jakość życia a czynniki zdrowia u młodzieży / prof. Maria Oleś

Atrakcyjność dziecka w grupie z perspektywy efektu św. Mateusza / dr Elżbieta Napora,
             mgr Paulina Garbiec

nr 9 piątek, 17.00 – 19.00



przypisanie wystąpień do sympozjów 12B-14

Promocja zdrowia w badaniach naukowych i praktyce klinicznej – psychologiczne
mechanizmy i uwarunkowania

Wiedza młodzieży studiującej na temat transplantologii jako podstawa edukacji zdrowotnej /
             mgr Barbara Pietryga, prof. Helena Wrona-Polańska

Relacje z innymi szansą na zdrowie. Wpływ osób znaczących na społeczno-emocjonalne aspekty obrazu siebie
              dziecka osieroconego / dr Dominika Sznajder

Przewlekła choroba dziecka z perspektywy rodziców / dr Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Natalia Ziółkowska

Style radzenie sobie ze stresem u osób wspierających chorych na białaczkę / mgr Anna Maria Kaczmarska,
             prof. Helena Wrona-Polańska

Sprężystość psychiczna jako mediator związku pomiędzy radzeniem sobie a emocjonalnym
             funkcjonowaniem chorych na cukrzycę typu I / prof. Michał Ziarko, mgr Michał Sieński

Sens życia a odporność psychiczna / prof. Tadeusz Marian Ostrowski

Funkcjonalny Model Zdrowia jako teoretyczna podstawa promocji zdrowia. Badania chorych z białaczką
             leczonych metodą transplantacji szpiku kostnego / prof. Helena Wrona-Polańska

nr 13 sobota, 11.00 – 13.00

Zdrowie w rehabilitacji, rehabilitacja w zdrowiu
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym u dzieci z dysmorfią twarzy i bez dysmorfii
             twarzy w percepcji nauczycieli placówek szkolnictwa specjalnego / dr Arkadiusz Mański,
             dr Aleksandra Szulman-Wardal

Komunikacja w rodzinie i poczucie koherencji matek dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością /
             mgr Agnieszka Trawicka, dr Aleksandra Lewandowska-Walter, mgr Katarzyna Kichler

Emocje przeżywane przez terapeutów wobec pacjentów z niepłynnością mowy – badania
             quasi-eksperymentalne logopedów / dr Grzegorz Wiącek, prof. Wojciech Otrębski,
             mgr Kamila Dziopa, mgr Natalia Homa

Postawy terapeutów wobec pacjentów z niepłynnością mowy – badania quasi-eksperymentalne logopedów /
             mgr Maria Irzyk, prof. Wojciech Otrębski, mgr Kamila Dziopa, mgr Natalia Homa

Dynamika dobrostanu psychicznego osób z głębszym niedosłuchem w okresie dorosłości /
             mgr Sylwia Pieniążek

Ocena satysfakcji z życia a poczucie skuteczności i styl wychowania w percepcji matek młodzieży
             z niepełnosprawnością w perspektywie zasobów zdrowia w systemie rodzinnym /
             dr Katarzyna Walęcka-Matyja, dr Dominika Kurpiel

nr 14 sobota, 15.30 – 17.30

Prozdrowotna aktywność fizyczna
Postawa życiowa kibiców masowej imprezy sportowej na podstawie Euro 2012 /
             dr Dagmara Budnik-Przybylska, mgr Ilona Bidzan, prof Mariusz Lipowski, dr Jacek Przybylski

Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na akceptację choroby u kobiet po mastektomii /
             mgr Karolina Brzeska

Obraz ciała, samoocena i nadzieja na sukces jako zasoby kobiet regularnie podejmujących aktywność
             fizyczną / mgr Aleksandra Salwa

Temperament dziecka uczestniczącego w sporcie a jego sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie /
             mgr Małgorzata Pogorzelska

Ewolucja. Społeczno-kulturowy kontekst autorskiego planu treningowego Ewy Chodakowskiej oraz jego
             wpływ na obraz ciała u kobiet / mgr Aleksandra Salwa

Próba opisu doświadczeń stanów relaksacyjno-medytacyjnych przez uczestników treningów medytacyj-
             nych na podstawie arkusza ADRiM / prof. Lesław Kulmatycki, dr Krystyna Boroń-Krupińska

nr 12B sobota, 15.30 – 17.30



przypisanie wystąpień do sympozjów 15A-17

Psychosomatyka
Optymizm, dzienne radzenie sobie, ból i emocje u kobiet z reumatoidalnym zapaleniem stawów /
             dr Zuzanna Kwissa-Gajewska

Kontrola choroby a nasilenie objawów psychoastmatycznych / mgr Agnieszka Woźniewicz,
             dr Ewa Szynkiewicz

Wybrane uwarunkowania zmęczenia przewlekłego u młodych kobiet / prof. Agnieszka Kulik

Pasje wypełniające życie osób ze stwardnieniem rozsianym / mgr Ilona Bidzan

Sztuka życia z SM / Marta Klimkowska (pacjentka z grupy „Twardziele”)

Autentyczność wzrostu osobowego na przykładzie osób chorych na stwardnienie rozsiane. Rola obrazu
             choroby / dr Marlena Kossakowska

nr 15B niedziela, 10.30 – 12.30

Zagadnienia metodologiczne w psychologii zdrowia
Wirtualna rzeczywistość jako metoda redukowania bólu / dr Joanna Piskorz, dr Marcin Czub

Kwestionariusz Oceny Prężności (KOP-26): konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia /
             dr Krzysztof Gąsior, prof. Jan Chodkiewicz, mgr Wojciech Cechowski

Innowacyjne metody diagnostyki i korekcji stanu psychoemocjonalnego / dr Victoria Dunaeva

Zdrowienie w schizofrenii – zaburzenia funkcji poznawczych jako prognostyczne markery psychospołecznego
             funkcjonowania / dr Beata Hintze

Polska adaptacja skali CSI-24 (The Children’s Somatization Inventory) do pomiaru objawów somatycznych
             u dzieci i młodzieży / dr Anna Bokszczanin, prof. Cecilia A. Essau, dr Beatriz Olaya, 
             prof. Catherine Gilvarry, prof. Diane Bray

Kwestionariusz radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych: konfliktu, nacisku i oceny (KNO)
             przez młodzież szkół gimnazjalnych / dr Dorota Domińska-Werbel

nr 16 sobota, 15.30 – 17.30

Zdrowie psychiczne młodzieży
Mental health problems of dyslexic children / prof. Evelin Witruk

Zachowania agresywne w obrazie ADHD / prof. Małgorzata Lipowska, dr Urszula Sajewicz-Radtke

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – porównanie grup niskiego i wysokiego ryzyka / 
             prof. Iwona Grzegorzewska

Duchowy dobrostan i religijny system znaczeń a zdrowie psychiczne w grupie młodych dorosłych /
             mgr Michalina Sołtys

Zdrowie psychiczne studentów – jakie jest i dlaczego warto o nim mówić? / dr Lidia Zabłocka-Żytka,
             dr Ewa Witkowska, dr Sylwia Kluczyńska, dr Ewa Sokołowska, mgr Joanna Wojda-Kornacka

Umacnianie zdrowia psychicznego dzieci rodziców z zaburzeniami zdrowia psychicznego poprzez
             szkolenie profesjonalistów / dr Izabela Tabak, dr Lidia Zabłocka-Żytka, prof. Jan Czesław Czabała

„Psychożak” – sposób konstruowania programu promocji zdrowia psychicznego dla studentów.
             Doniesienia końcowe / dr Ewa Sokołowska, dr Lidia Zabłocka-Żytka, dr Sylwia Kluczyńska,
             mgr Joanna Wojda- Kornacka

nr 17 niedziela, 10.30 – 12.30

Psychosomatyka
Proaktywne radzenie sobie ze stresem a jakość życia kobiet z cukrzycą typu 2 / dr Dorota Kalka

Ocena psychospołecznego funkcjonowania osób zmagających się z choroba zakaźną /
             ks. mgr Michał Glaza, mgr Monika Guzewicz, ks. mgr Adam Falewicz

Obraz siebie u młodych kobiet z cukrzycą typu 1 / mgr Paulina Wróbel

Radzenie sobie w diadzie na przykładzie treningu umiejętności tanecznych / prof. Irena Heszen,
             mgr Luiza Almirón, dr Zuzanna Kwissa-Gajewska

Bolesne echo przeszłości. Styl przywiązania, poczucie wykluczenia a percepcja objawów somatycznych
             związanych z cyklem miesięcznym kobiet / dr Ewa Wojtyna, Gabriela Wawrzyczek,
             Małgorzata Ozimek, Marta Banout

Pocieszenie i zmaganie religijne jako predyktory niepokoju i satysfakcji z życia: moderacja przez
             orientację seksualną / mgr Radosław Rybarski, dr Beata Zarzycka prof. Jacek Śliwak

nr 15A sobota, 15.30 – 17.30



przypisanie wystąpień do sympozjów 18-20

Poza standardowe metody regresyjne: analiza danych w psychologii zdrowia
Krzywoliniowość relacji pomiędzy pozytywnością a dobrostanem zawodowym: zastosowanie regresji
             kwadratowej / dr Beata A. Basińska, dr Ewa Gruszczyńska

Czynniki biopsychospłeczne a ryzyko depresji w perspektywie 10 lat w oparciu o norweskie badania
             HUNT: zastosowanie regresji logistycznej / dr Dorota Włodarczyk, dr Magdalena Łazarewicz,
             prof. Geir Arild Espnes

Longitudinalne trajektorie depresji po zawale serca: podejście skoncentrowane na osobie i modelowanie
             wzrostu / dr Aleksandra Kroemeke

Charakterystyki dobrych praktyk w interwencjach i działaniach politycznych promujących zdrową dietę
             i aktywność fizyczną: wyniki parasolowego przeglądu literatury / mgr Karolina Horodyska,
             prof. Aleksandra Łuszczyńska, dr Gun Roos, dr Matthijs van den Berg, dr Marieke Hendriksen,
             mgr Karolina Zarychta, prof. Ilse De Bourdeaudhuij, prof. Johannes Brug

Dyskutant / prof. Roman Cieślak

nr 19 niedziela, 10.30 – 12.30

Promocja zdrowia w rodzinie
Relacje z rodzeństwem i poziom kompetencji społecznych jako zasoby zdrowia w okresie wczesnej
             dorosłości / dr Katarzyna Walęcka-Matyja

Związki Friends with Benefits / dr Jolanta Chanduszko-Salska, mgr Ewa Włodarczyk

Przemoc w rodzinie. Spostrzeganie siebie przed i po terapii – studium przypadku / dr Anna Jarmołowska

Rodzina w percepcji chorego na stwardnienie rozsiane i jego współmałżonka / dr Natalia Treder

Funkcjonowanie rodziny pochodzenia a radzenie sobie ze stresem w dorosłości / dr Marta Komorowska-Pudło

Dziecięca trauma relacyjna a styl przywiązania w dorosłości / dr Bernarda Bereza, prof. Stanisława Steuden

Rola niepełnosprawności dziecka w kształtowaniu jakości życia małżeńskiego rodziców /
             mgr Alicja Lewandowska, prof. Teresa Rostowska

nr 20 niedziela, 13.00 – 15.00

Psychodermatologia
Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną / mgr Paulina Albińska

Związek samooceny z satysfakcją z życia w grupie chorych na łuszczycę / prof. Małgorzata A. Basińska

Poziom depresji i lęku społecznego u pacjentów z różnym stopniem nasilenia łuszczycy – mediacyjna rola

             negatywnych emocji wobec ciała / Patryk Łakuta, prof. Hanna Przybyła-Basista

Cechy temperamentalne i aleksytymia a radzenie sobie ze stresem u osób z chorobami dermatologicznymi /
             mgr Monika Guzewicz, Sylwia Kupidura, prof. Stanisława Steuden

Rola czynników psychologicznych w powstawaniu i przebiegu łysienia plackowatego / 
             dr Marta Kuty-Pachecka

nr 18 niedziela, 10.30 – 12.30



przypisanie wystąpień do sympozjów 21-23

Zdrowie psychiczne dorosłych
Podmiotowe uwarunkowania subiektywnego zdrowia pacjentów psychiatrycznych / 
             mgr Katarzyna Prokopowicz

„Mowa-trawa”, czyli słowo na temat konsekwencji zdrowotnych używania konopi i mitach dotyczących
             jej legalizacji / dr Marcin Szulc, prof. Beata Pastwa-Wojciechowska

Pozafarmakologiczne uwarunkowania zdrowienia w zaburzeniach z kręgu schizofrenii / 
             dr Bogumiła Witkowska

Wczesne nieadaptacyjne schematy Younga i ich związki z postawami życiowymi w wybranych
             zaburzeniach / dr Dorota Mącik

Długość abstynencji jako moderator związku pocieszenia i zmagania religijnego z jakością życia
             Anonimowych Alkoholików / mgr Dominika Ziółkowska, prof. Jacek Śliwak, dr Beata Zarzycka,
             dr Agata Goździewicz-Rostankowska, dr Anna Tychmanowicz

Odbić się od dna? Utrata zasobów jako predyktor ukończenia terapii przez osoby uzależnione od alkoholu /
             prof. Jan Chodkiewicz, dr Ewa Gruszczyńska

Dynamika samoregulacji w procesie zdrowienia osób uzależnionych / prof. Barbara Bętkowska-Korpała

nr 22 niedziela, 13.00 – 15.00

Prewencja zaburzeń zachowania u młodzieży
Struktura temperamentu a zachowania prozdrowotne i ryzykowne młodzieży / dr Julia Łosiak-Pilch

Prężność a osobowy wzrost w grupie młodzieży doświadczającej negatywnych zdarzeń życiowych –
             mediacyjna rola inteligencji emocjonalnej / mgr Magdalena Kobylarczyk, prof. Nina Ogińska-Bulik

Niesamobójcze zachowania autoagresywne – dostrzeganie i zapobieganie / Joanna Halicka

Zachowania zdrowotne i radzenie sobie ze stresem a agresywność wśród młodzieży gimnazjalnej /
             mgr Katarzyna Sadowska, mgr Joanna Koralewska-Samko, mgr Magdalena Spryszyńska

Poczucie koherencji a psychologiczne wskaźniki zdrowia psycho-bio-społecznego w świetle wyników
             badań młodzieży / dr Elżbieta Januszewska, dr Andrzej Januszewski

Model i typy charakteru a poczucie dobrostanu psychicznego i somatycznego młodzieży / 
             mgr Izabella Januszewska, dr Andrzej Januszewski, dr Elżbieta Januszewska

nr 23 niedziela, 13.00 – 15.00

Radzenie sobie ze specyficznymi wyzwaniami środowiska pracy
Materializm i koncentracja na pieniądzach a mechanizmy zachowań zdrowotnych / 
             mgr Magdalena Poraj-Weder, mgr Aneta Pasternak, mgr Magdalena Szawarska

Stawiane rozpoznania i leczenie pacjentów zawodowo związanych z służbami mundurowymi w Oddziale
             Psychiatrycznym 7 Szpitala Marynarki Wojennej na podstawie wywiadu i obserwacji chorych /
             mgr Marta Kutniewska-Kubik

Zdrowie psychiczne w ekstremalnych warunkach pracy – na podstawie badań pracowników Polskiej
             Stacji Polarnej na Spitsbergenie / mgr Agnieszka Skorupa

Formy profilaktyki pro zdrowotnej w polskich przedsiębiorstwach w odpowiedzi na najczęstsze przejawy
             stresu w pracy / dr Zdzisław Nieckarz, dr Sylwia Celińska, dr Dorota Godlewska-Werner

Uwarunkowania stresu w pracy a zdrowie pracowników platform wiertniczych w Polsce. Znaczenie badań
              podłużnych / dr Irena Leszczyńska

Temperament a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy u funkcjonariuszy policji / mgr Ewa Stępka

Samokontrola emocjonalna, radzenie sobie ze stresem a samopoczucie psychofizyczne funkcjonariuszy
             więziennych / dr Ewa Sygit-Kowalkowska, dr Magdalena Weber-Rajek

Poziom neurotyczności a zadowolenie z pracy i wypalanie się u nauczycieli / prof. Grażyna Poraj

Jakość emisji głosu a wypalenie zawodowe u nauczycieli szkół podstawowych i średnich / 
             dr Patrycja Stawiarska, dr Anna Guzy

nr 21 niedziela, 13.00 – 15.00



PLAKATY



lista plakatów na pierwszą sesję posterową: piątek, 16.00 – 17.00

W poszukiwaniu VIPów – kto czuje się dobrze w polskiej służbie zdrowia / dr Agnieszka Pasztak-Opiłka

Związek oceny własnego zdrowia z gniewem i kontrolą emocji w grupie młodych dorosłych /
             mgr Agnieszka Kruczek

Poziom nadziei u pacjentów z ostrą białaczką na różnych etapach leczenia /
             mgr Iwona Kinga Czechowicz-Drewniak

Znaczenie Infolinii Onkologicznej w profilaktyce chorób nowotworowych i promocji zdrowia /
             mgr Dorota Grabowska, mgr Izabela Malicki

Pomorski Program Zintegrowanej Opieki i jego rola w poprawianiu jakości życia pacjentów chorujących
             na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc / mgr Izabela Malicki, mgr Dorota Grabowska

Wskaźniki stresu potraumatycznego u rodziców dzieci kończących leczenie onkologiczne – rola oceny
             opieki medycznej, wsparcia społecznego oraz prężności osobowej / dr Bogna Kędzierska,
             dr Justyna Wiktorowicz, mgr Paula Rol

Indywidualne i relacyjne czynniki związane z występowaniem przemocy rówieśniczej wśród nastolatków /
             dr Marta Malinowska-Cieślik, mgr Patrycja Nowak, mgr Daniel Dzida

Poziom zasobów wewnętrznych i zewnętrznych osób dorosłych ze specyficznymi trudnościami
             w uczeniu się jako predyktor zdrowia / mgr Izabela Pietrowska

Strategie radzenie sobie z chorobą przewlekłą wśród pacjentów kardiologicznych / mgr Marta Ruszkiewicz,
             mgr Joanna Koralewska-Samko, mgr Katarzyna Sadowska

Adaptacja do choroby nowotworowej. Teoria tranzycji Brennana (Social-Cognitive Transition, SCT) /
             mgr Jarosław Ocalewski, prof. Paweł Izdebski

Profilaktyka zdrowotna w szkole. Wpływ prelekcji osoby z niepełnosprawnością i wieku młodzieży
             na postrzeganie przez nich zdrowia / mgr Karolina Brzeska

Miejsce psychologa niepłodności w realiach polskich – rozważania psychologiczno-etyczne /
             dr Aleksandra Dembińska

Perspektywa temporalna kobiet jako aspekt poziomu przystosowania do choroby nowotworowej /
             mgr Joanna Król, mgr Agata Milik, mgr Maria Ligocka, dr Małgorzata Maria Kulik,
             mgr Anna Kołodziejska

Wsparcie jako istotny element przystosowania do choroby nowotworowej / mgr Joanna Król,
             mgr Maria Ligocka, dr Małgorzata Maria Kulik, mgr Agata Milik, mgr Anna Kołodziejska

Przystosowanie do choroby nowotworowej w kontekście aktywności zawodowej / mgr Joanna Król,
             dr Małgorzata Maria Kulik, mgr Agata Milik, mgr Anna Kołodziejska, mgr Maria Ligocka

Tolerancja bólu w aktywności sportowej / mgr Ewelina Osmenda, mgr Agnieszka Zając

Ocena determinantów zdrowia w kontekście poziomu umiejscowienia kontroli zdrowia /
             mgr Anna Sołtys, mgr Joanna Król

Przetwory owocowo-warzywne w racji pokarmowej studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
             w Olsztynie / mgr inż. Lidia Kurp,  prof. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, mgr inż. Anna Draszanowska,
             prof. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, inż. Piotr Maculewicz

Wczesna interwencja neuropsychologiczna u pacjenta z chłoniakiem mózgowia – studium przypadku /
             mgr Aleksandra Stańska

Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży po transplantacji wątroby – badanie pilotażowe /
             Katarzyna Milska, dr Magdalena Chrzan-Dętkoś, prof. Anna Liberek

Sytuacja emocjonalna rodziców dzieci po przeszczepie wątroby / Katarzyna Milska,
             dr Magdalena Chrzan-Dętkoś, prof. Anna Liberek

Czy treningi pamięci roboczej mogą być skuteczną formą profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych? /
             mgr Rafał Szewczyk

Cechy osobowości, wzory zachowania a zachorowalność na choroby kardiologiczne, nowotworowe
             oraz układu pokarmowego / dr Andrzej Mirski

Wsparcie dla opiekunów osób z chorobą typu Alzheimera oraz z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi /
             dr Beata Łukaszewska, dr Monique Pappadis
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lista plakatów na drugą sesję posterową: sobota, 10.00 – 11.00

Zdrowy duch – w (nie)sprawnym ciele / dr Urszula Dębska

Skala Motywów Zdrowotnych (SMZ) – konstrukcja narzędzia / mgr Aneta Pasternak,
             mgr Magdalena Poraj-Weder, mgr Magdalena Szawarska

Podejmowanie decyzji przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – zagadnienia metodologiczne /
             mgr Agnieszka Fusińska-Korpik

Wpływ cech osobowości i stylu poznawczego na aktywność w procesie leczenia w grupie pacjentów
             ze skrajną niewydolnością nerek / dr Mateusz Zatorski, mgr Aleksandra Tomaszek

Zachowania dzieci związane z ukrywaniem przekąsek jako mediator pomiędzy restrykcyjnymi
             zachowaniami rodziców a masą ciała dzieci. Badania diadyczne / mgr Karolina Horodyska,
             mgr Natalia Liszewska, prof. Aleksandra Łuszczyńska

Funkcjonowanie systemu rodzinnego z perspektywy współmałżonków osób z zawałem serca /
             dr Swetłana Mróz, prof. Barbara Bętkowska-Korpała, prof. Józef Krzysztof Gierowski

Ocena sposobu żywienia studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie /
             mgr inż. Anna Draszanowska, prof. inż.  Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, mgr inż. Lidia Kurp,
             prof. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, mgr inż Joanna Świątek

Zastosowanie Transteoretycznego Modelu Zmiany w programie profilaktyki otyłości i chorób cywiliza-
             cyjnych dla nastolatków. Rola wsparcia rodziny w zmianie nawyków / mgr Joanna Brzezińska

Wsparcie społeczne a kondycja psychofizyczna nieformalnych opiekunów osób chorujących z powodu
             nowotworów / mgr Katarzyna Woźniak,  prof. Dariusz Iżycki

Wsparcie społeczne a ocena jakości życia u kobiet w ciąży z powikłaniami / mgr Karolina Lutkiewicz,
             prof. Mariola Bidzan

Poczucie odpowiedzialności za proces zdrowienia u pacjentów przewlekle chorych / dr Lilia Suchocka

Radzenie sobie z wymaganiami sytuacji zawodowych u funkcjonariuszy Służby Więziennej /
             dr Robert Poklek, dr Andrzej Piotrowski

Związek sarkoidozy z objawami lękowymi i spektrum panicznym / dr Paweł Holas,
             prof. Joanna Domagała-Kulawik

Działanie I-Dosów – manipulacja młodzieżą efektem placebo / Ewelina Cichoń, Estera Zaczyńska,
             Emilia Jarowicka, dr Jakub Traczyk

Psychologiczne uwarunkowania troski o zdrowie u ojców małych dzieci / dr Paulina Rosińska,
             prof. Jan Tylka, mgr Joanna Wrzosek-Bartnik

Znaczenie uciszania się kobiet w radzeniu sobie z chorobą nowotworową / mgr Monika Błajet-Grabowska,
             prof. Krystyna Drat-Ruszczak

Adaptacja do procesu starzenia się studentek Uniwersytetu Trzeciego Wieku / mgr Magdalena Nilidzińska,
             prof. Mikołaj Majkowicz, dr Tomasz Bandurski

Zmienne z Procesualnego Modelu Zmiany Zachowania i stygmatyzacja a stosowanie prezerwatywy
             przez mężczyzn zakażonych HIV / dr Łukasz Łapiński, dr Jacek Gąsiorowski,
             prof. Aleksandra Łuszczyńska

Adaptacja do macierzyństwa / dr Eufrozyna Gruszecka

Narodowościowe wyznaczniki przekonań zdrowotnych, zachowań zdrowotnych i umiejscowienia kontroli
             zdrowia u Polaków i Anglików / Karolina Stenka, mgr Urszula Skawińska, prof. Paweł Izdebski

Profilaktyczna ochrona zdrowia psychicznego pracowników sądów – funkcjonalne znaczenie osobowości /
             mgr Katarzyna Orlak

Jakość życia pacjentów w przebiegu przewlekłych nieuleczalnych chorób układu pokarmowego /
             mgr Agata Rudnik
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