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Anaesthesiology and Rescue Medicine

Dr hab. n. med. Jowita Biernawska jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. 
W pierwszych latach swojej aktywności zawodowej pracowała w Klinice Kardiologii Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Jej zainteresowania medyczne koncentrowały się wokół elektrofizjologii 
serca. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych przedstawiając wyniki badań 
pacjentów leczonych zabiegami ablacji z powodu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a. Następnie 
rozpoczęła działalność zawodową i naukową związaną z anestezjologią i intensywną terapią. Głównym 
kierunkiem aktywności naukowo-badawczej stała się analiza różnych czynników warunkujących 
wystąpienie zaburzeń funkcji układu sercowo-naczyniowego i nerek po operacjach o zwiększonym 
ryzyku powikłań.   
Aktualnie pracuje w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK nr 1 PUM w Szczecinie na 
stanowisku adiunkta. Prowadzone przez nią badania naukowe są głównie skoncentrowane na 
wprowadzeniu i upowszechnianiu interdyscyplinarnej opieki okołooperacyjnej oraz poprawie 
bezpieczeństwa znieczulenia dzieci. 
W życiu prywatnym jest wielbicielką muzyki klasycznej, tańca i wnikliwym uczniem tajników psychologii 
dziecięcej.

Dr Jowita Biernawska PhD graduated from the Pomeranian Medical University in Szczecin, Poland. 
At the start of her medical career, she worked at the Department of Cardiology of the Pomeranian 
Medical University, Szczecin. Her medical research focused on cardiac electrophysiology.  In 2007, 
her doctoral thesis presented the results of research on patients treated with ablation due to 
Wolff-Parkinson-White syndrome. After this, she focussed her professional and scientific activities 
on anaesthesiology and intensive therapy. The main direction of her research activity is the analysis 
of factors determining the occurrence of dysfunctions of the cardiovascular system and kidneys after 
surgery with an increased risk of complications. 
Currently, she works at the Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy of the Pomeranian 
Medical University, Szczecin, as an assistant professor. Her scientific research is primarily focused on 
introducing and popularising interdisciplinary perioperative care, along with improving the safety of 
anaesthesia in children.
In her private life, she enjoys classical music, ballroom dancing, and she is an insightful student of the 
secrets of child psychology.
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