Medycyna Pracy 2014;65(1):145–156
© Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi
http://medpr.imp.lodz.pl

INDEKS AUTORÓW 2013
THE 2013 AUTHORS’ INDEX

Adamowicz M. Pomiar indywidualnego równoważnika dawki promieniowania X i gamma za pomocą
dozymetru pierścionkowego – wyniki porównań
międzylaboratoryjnych / Measurement of personal
dose equivalent of X and gamma radiation by ring
dosimeter: results of intercomparison measurements, 631
Baka Ł. Zależności między konfliktami praca–rodzina
i rodzina–praca a zdrowiem pielęgniarek – buforujący efekt wsparcia społecznego / Relationships between work–family and family–work conflicts and
health of nurses – buffering effects of social support, 775
Bardoń A. Wiek i staż zawodowy pracowników ochrony zdrowia z zawodowym wirusowym zapaleniem
wątroby typu B i C / Age and duration of employment of health care workers with occupational viral
hepatitis B and C, 19
Bartosik M. Analiza występowania dolegliwości i objawów ze strony układu oddechowego u osób zatrudnionych w przemyśle na stanowiskach pracy
generujących aerozol wodny. Badania pilotażowe
jakości mikrobiologicznej powietrza i wody technologicznej / Respiratory symptoms among industrial
workers exposed to water aerosol. A pilot study of
process water and air microbial quality, 47
Bekas M. The dose received by patients during dental
X-ray examination and the technical condition of
radiological equipment / Ocena dawki promieniowania X u osób poddawanych rentgenowskim badaniom stomatologicznym oraz stanu technicznego
stosowanego sprzętu, 755*
Bienias M. Wieloogniskowa, kostna manifestacja choroby dekompresyjnej u zawodowego pilota – opis
przypadku / Multifocal, bone manifestation of decompression sickness in a professional pilot: A case
report, 273
Bieńkiewicz M. Ocena narażenia na promieniowanie
jonizujące techników obsługujących gammakamery / Evaluation of exposure to ionizing radiation
among gamma camera operators, 503
* W języku angielskim / in English.

Birkner E. Lead-elevated activity of xanthine oxidase in
lead-exposed workers / Indukcja aktywności oksydazy ksantynowej przez ołów u zawodowo narażonych pracowników, 175*
Bortkiewicz A. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia (CVD) a stres życiowy i zawodowy u policjantów / Cardiovascular risk factors and life and occupational stress among policemen, 335
Bortkiewicz A. Ocena obciążenia układu ruchu u ładowaczy nieczystości stałych / Assessment of musculoskeletal load in refuse collectors, 507
Bortkiewicz A. Znaczenie stanu narządu wzroku
dla kierowcy / The importance of sight for drivers, 419
Bródka K. Factors influencing biosafety level and LAI
among the staff of medical laboratories / Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa i infekcje wśród pracowników laboratoriów diagnostycznych, 473*
Brydak L.B. Szczepienia przeciwko grypie u personelu
medycznego / Influenza vaccinations of health care
personnel, 119
Bryła M. Częstość wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia w zależności od charakteru
wykonywanej pracy wśród osób objętych programem profilaktycznym / Job-dependent prevalence
of selected risk factors for cardiovascular diseases in
the prevention program participants, 307
Bugajska J. Evaluation of activities and needs of older
workers in the context of maintaining their employment / Ocena działań i potrzeby starszych pracowników w kontekście utrzymywania ich w zatrudnieniu, 297*
Bukowska A. Praca w nocy a prolaktyna jako czynnik
ryzyka raka piersi / Night shift work and prolactin
as a breast cancer risk factor, 245
Bukowska B. Glifosat i jego preparaty – toksyczność,
narażenie zawodowe i środowiskowe / Glyphosate
and its formulations – toxicity, occupational and
environmental exposure, 717
Bukowska B. Toksyczność akrylamidu i jego metabolitu – glicydamidu / Toxicity of acrylamide and its
metabolite – glicydamide, 259

146

The 2013 authors’ index

Burdelak W. Praca w nocy a zdrowie pielęgniarek i położnych – przegląd literatury / Toxicity of acrylamide and its metabolite – glicydamide, 397
Chomiczewska-Skóra D. Manikiurzystki i pedikiurzystki jako grupa zawodowa o istotnym ryzyku
dermatoz związanych z pracą / Manicurists and pedicurists – Occupation group at high risk of workrelated dermatoses, 579
Chomiczewska-Skóra D. Niepożądane reakcje skórne spowodowane kontaktem z materiałem drewnianym / Adverse cutaneous reactions induced by
exposure to woods, 103
Cwynar E. Analiza zgłoszeń podejrzenia chorób wywołanych sposobem wykonywania pracy w kontekście
patologii uznanych za choroby zawodowe / Analysis
of notifications of suspicions of diseases caused by
the way the job is performed in the context of pathologies regarded as occupational diseases, 387
Czaja-Mitura I. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia (CVD) a stres życiowy i zawodowy u policjantów / Cardiovascular risk factors and life and occupational stress among policemen, 335
Czech E. Zastosowanie cyfrowych map administracyjnych w wizualizacji danych epidemiologicznych /
/ Digital administrative maps – A tool for visualization of epidemiological data, 533
Czerczak S. Bezpomiarowa ocena narażenia zawodowego na substancje chemiczne – nowe wyzwanie dla
pracodawców / Predictive models for the assessment
of occupational exposure to chemicals: A new challenge for employers, 699
Czerczak S. Czynniki chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy w Polsce w latach 2008–2010 / Chemical carcinogenic and
mutagenic agents in the workplace, Poland, 2008–
–2010, 181
Czerczak S. Nanomateriały – propozycje dopuszczalnych poziomów narażenia na świecie a normatywy
higieniczne w Polsce / Nanomaterials – proposals of
occupational exposure limits in the world and hygiene standards in Poland, 829
Czerczak S. Zasady ustalania dopuszczalnych poziomów narażenia dla czynników rakotwórczych
w środowisku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Principles of establishing occupational
exposure limits for carcinogens in Poland and in
other EU countries, 541
Dębska G. Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki /

Nr 1

/ Psychometric properties assessment of the meister
questionnaire (Polish version) used in evaluating
mental load among nurses, 349
Dmytrzyk-Danilów G. Postawy personelu medycznego wobec osób zakażonych HBV, HCV lub HIV
pracujących w oddziałach zabiegowych oraz badania serologiczne pracowników / Attitudes of medical specialists toward HBV, HCV or HIV infected
surgical staff and a sero-survey among staff members, 639
Dobrakowski M. Lead-elevated activity of xanthine
oxidase in lead-exposed workers / Indukcja aktywności oksydazy ksantynowej przez ołów u zawodowo narażonych pracowników, 175*
Domańska A.A. Ocena narażenia na promieniowanie
jonizujące techników obsługujących gammakamery / Evaluation of exposure to ionizing radiation
among gamma camera operators, 503
Drabek M. Job stress, occupational position and gender
as factors differentiating workplace bullying experience / Stres zawodowy, stanowisko pracy i płeć
jako czynniki różnicujące narażenie na mobbing
pracowniczy, 283*
Drygas W. Wieloletni systematyczny wysiłek fizyczny
jako czynnik modyfikujący występowanie miażdżycy subklinicznej u mężczyzn aktywnych zawodowo / Long term regular physical activity as a factor modifying the incidence of subclinical atherosclerosis in occupationally active men, 785
Dziedzic T. Makulopatia Valsalvy u pracownika medycznego wykonującego pracę w komorze hiperbarycznej – opis przypadku / Valsalva maculopathy
in a medical employee working in the hyperbaric
chamber – A case report, 455
Florek-Łuszczki M. Wpływ pracy w dzieciństwie na
zdrowie w opinii osób pochodzących z rodzin rolniczych / Effects of work in childhood on health in
the opinion of respondents from agricultural families, 373
Foryś Z. Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki /
/ Psychometric properties assessment of the meister
questionnaire (Polish version) used in evaluating
mental load among nurses, 349
Gać P. Wieloogniskowa, kostna manifestacja choroby
dekompresyjnej u zawodowego pilota – opis przypadku / Multifocal, bone manifestation of decompression sickness in a professional pilot: A case report, 273

Nr 1

Indeks autorów 2013

Gańczak M. Postawy personelu medycznego wobec
osób zakażonych HBV, HCV lub HIV pracujących
w oddziałach zabiegowych oraz badania serologiczne pracowników / Attitudes of medical specialists
toward HBV, HCV or HIV infected surgical staff
and a sero-survey among staff members, 639
Gołofit-Szymczak M. Exposure of ventilation system cleaning workers to harmful microbiological
agents / Narażenie pracowników konserwujących
instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, 613*
Goszczyńska E. Regulacje prawne dotyczące konsumpcji alkoholu i narkotyków w pracy / Legislation
concerning alcohol and drug intake in the workplace, 593
Górny R.L. Exposure of ventilation system cleaning
workers to harmful microbiological agents / Narażenie pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, 613*
Gromiec J.P. Bezpomiarowa ocena narażenia zawodowego na substancje chemiczne – nowe wyzwanie
dla pracodawców / Predictive models for the assessment of occupational exposure to chemicals: A new
challenge for employers, 699
Gromiec J.P. Ocena metod monitoringu stężeń siarkowodoru w powietrzu / Evaluation of methods for
monitoring air concentrations of hydrogen sulfide, 449
Grygiel J. Nieliniowa analiza akustyczna w ocenie zawodowych zaburzeń głosu / Nonlinear acoustic
analysis in the evaluation of occupational voice disorders, 29
Gryz K. Ocena narażenia na pola elektromagnetyczne
użytkowników przenośnych radiotelefonów, z wykorzystaniem symulacji numerycznych i wymagań
Dyrektywy 2013/35/UE / Assessment of the portable radiophone users’ exposure to electromagnetic
fields, with use of numerical simulations and Directive 2013/35/EU requirements, 817
Gryz K. Pomiary i ocena pola elektromagnetycznego
przy radiotelefonach przenośnych w kontekście wymagań Dyrektywy Europejskiej 2013/35/UE i polskiego prawa pracy / Measurement and assessment
of electromagnetic fields near radiophones in line
with provisions of European Directive 2013/35/EU
and Polish labour law, 671
Gryz K. Zobiektywizowana ocena narażenia chirurgów
na radiofalowe pola elektromagnetyczne – w kontekście czasu narażenia oraz polskich i znowelizo-

147

wanych międzynarodowych wymagań dotyczących
ochrony pracowników / Objectivized evaluation of
surgeons exposure to radiofrequency electromagnetic fields – In the context of exposure duration and
Polish and new international requirements regarding workers protection, 487
Hanke W. Ocena ryzyka złamań osteoporotycznych
w populacji kobiet w wieku powyżej 50 lat – analiza wskaźników FRAX® BMI i FRAX® BMD / Evaluation of osteoporotic fractures in the group of
woman over 50 years of age – comparison of tools
FRAX® BMD versus FRAX® BMI, 327
Hildt-Ciupińska K. Evaluation of activities and needs
of older workers in the context of maintaining their
employment / Ocena działań i potrzeby starszych
pracowników w kontekście utrzymywania ich w zatrudnieniu, 297*
Jakubowska I. Poziom natężenia głosu wykładowców –
wyniki badań przeprowadzonych podczas wykładów / Vocal intensity in lecturers: results of measurements conducted during lecture sessions, 797
Jankowska A. Bezpomiarowa ocena narażenia zawodowego na substancje chemiczne – nowe wyzwanie dla
pracodawców / Predictive models for the assessment
of occupational exposure to chemicals: A new challenge for employers, 699
Jankowska E. Potencjalne narażenie na nanocząstki
srebra podczas rozpylania preparatu do czyszczenia
klimatyzacji / Potential exposure to silver nanoparticles during spraying preparation for air-conditioning cleaning, 57
Janoszka K. Ocena metod monitoringu stężeń siarkowodoru w powietrzu / Evaluation of methods for monitoring air concentrations of hydrogen sulfide, 449
Jaremin B. Wiek i staż zawodowy pracowników ochrony zdrowia z zawodowym wirusowym zapaleniem
wątroby typu B i C / Age and duration of employment of health care workers with occupational viral
hepatitis B and C, 19
Jarosiewicz P. Glifosat i jego preparaty – toksyczność,
narażenie zawodowe i środowiskowe / Glyphosate
and its formulations – toxicity, occupational and
environmental exposure, 717
Jaźwiec P. Wieloogniskowa, kostna manifestacja choroby dekompresyjnej u zawodowego pilota – opis
przypadku / Multifocal, bone manifestation of decompression sickness in a professional pilot: A case
report, 273
Jegier A. Wieloletni systematyczny wysiłek fizyczny
jako czynnik modyfikujący występowanie miaż-

148

The 2013 authors’ index

dżycy subklinicznej u mężczyzn aktywnych zawodowo / Long term regular physical activity as a factor modifying the incidence of subclinical atherosclerosis in occupationally active men, 785
Jóźwiak Z. Ocena obciążenia układu ruchu u ładowaczy nieczystości stałych / Assessment of musculoskeletal load in refuse collectors, 507
Kacprzyk J. Pomiar indywidualnego równoważnika dawki promieniowania X i gamma za pomocą
dozymetru pierścionkowego – wyniki porównań
międzylaboratoryjnych / Measurement of personal
dose equivalent of X and gamma radiation by ring
dosimeter: results of intercomparison measurements, 631
Kaleta D. Palenie papierosów w populacji osób czynnych zawodowo / Cigarette smoking among economically active population, 359
Kamiński Z. Pomiar indywidualnego równoważnika dawki promieniowania X i gamma za pomocą
dozymetru pierścionkowego – wyniki porównań
międzylaboratoryjnych / Measurement of personal
dose equivalent of X and gamma radiation by ring
dosimeter: results of intercomparison measurements, 631
Kapitaniak B. Ocena obciążenia układu ruchu u ładowaczy nieczystości stałych / Assessment of musculoskeletal load in refuse collectors, 507
Karpowicz J. Ocena narażenia na pola elektromagnetyczne użytkowników przenośnych radiotelefonów,
z wykorzystaniem symulacji numerycznych i wymagań Dyrektywy 2013/35/UE / Assessment of the
portable radiophone users’ exposure to electromagnetic fields, with use of numerical simulations and
Directive 2013/35/EU requirements, 817
Karpowicz J. Pomiary i ocena pola elektromagnetycznego przy radiotelefonach przenośnych w kontekście
wymagań Dyrektywy Europejskiej 2013/35/UE i polskiego prawa pracy / Measurement and assessment
of electromagnetic fields near radiophones in line
with provisions of European Directive 2013/35/EU
and Polish labour law, 671
Karpowicz J. Zobiektywizowana ocena narażenia
chirurgów na radiofalowe pola elektromagnetyczne – w kontekście czasu narażenia oraz polskich
i znowelizowanych międzynarodowych wymagań
dotyczących ochrony pracowników / Objectivized
evaluation of surgeons exposure to radiofrequency
electromagnetic fields – In the context of exposure
duration and Polish and new international requirements regarding workers protection, 487

Nr 1

Kasperczyk A. Lead-elevated activity of xanthine oxidase in lead-exposed workers / Indukcja aktywności
oksydazy ksantynowej przez ołów u zawodowo narażonych pracowników, 175*
Kasperczyk S. Lead-elevated activity of xanthine oxidase in lead-exposed workers / Indukcja aktywności
oksydazy ksantynowej przez ołów u zawodowo narażonych pracowników, 175*
Kieć-Świerczyńska M. Manikiurzystki i pedikiurzystki
jako grupa zawodowa o istotnym ryzyku dermatoz
związanych z pracą / Manicurists and pedicurists –
Occupation group at high risk of work-related dermatoses, 579
Kiełtucki J. Lead-elevated activity of xanthine oxidase in lead-exposed workers / Indukcja aktywności
oksydazy ksantynowej przez ołów u zawodowo narażonych pracowników, 175*
Kleniewska A. Czy eozynofilowe zapalenie oskrzeli
można zakwalifikować do grupy chorób zawodowych? Aspekty orzecznictwa lekarskiego / Can eosinophilic bronchitis be considered as an occupational disease? Medical certification aspects, 569
Konarska M. Uwarunkowania jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo / Determinants of quality
of life people with physical disability, 227
Konieczko K. Czynniki chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
w Polsce w latach 2008–2010 / Chemical carcinogenic and mutagenic agents in the workplace, Poland,
2008–2010, 181
Korytkowski P. Palenie papierosów w populacji osób
czynnych zawodowo / Cigarette smoking among
economically active population, 359
Korzeniowska E. Health promotion – The rationale
and the obstacles in workplaces with different employment and financial soundness / Promocja zdrowia – powody realizacji i trudności w jej wdrażaniu
w firmach o różnej wielkości zatrudnienia i kondycji ekonomicznej, 743*
Kosińska M. Analiza zgłoszeń podejrzenia chorób wywołanych sposobem wykonywania pracy w kontekście patologii uznanych za choroby zawodowe /
/ Analysis of notifications of suspicions of diseases caused by the way the job is performed in the
context of pathologies regarded as occupational
diseases, 387
Kostka T. Wieloletni systematyczny wysiłek fizyczny
jako czynnik modyfikujący występowanie miażdżycy subklinicznej u mężczyzn aktywnych zawodowo / Long term regular physical activity as a fac-

Nr 1

Indeks autorów 2013

tor modifying the incidence of subclinical atherosclerosis in occupationally active men, 785
Kostyra K. Makulopatia Valsalvy u pracownika medycznego wykonującego pracę w komorze hiperbarycznej – opis przypadku / Valsalva maculopathy
in a medical employee working in the hyperbaric
chamber – A case report, 455
Kowalska M. Zastosowanie cyfrowych map administracyjnych w wizualizacji danych epidemiologicznych / Digital administrative maps – A tool for visualization of epidemiological data, 533
Kowalska-Jackiewicz J. Makulopatia Valsalvy u pracownika medycznego wykonującego pracę w komorze hiperbarycznej – opis przypadku / Valsalva
maculopathy in a medical employee working in the
hyperbaric chamber – A case report, 455
Kozajda A. Factors influencing biosafety level and LAI
among the staff of medical laboratories / Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa i infekcje wśród pracowników laboratoriów diagnostycznych, 473*
Kozińska J. Wieloletni systematyczny wysiłek fizyczny
jako czynnik modyfikujący występowanie miażdżycy subklinicznej u mężczyzn aktywnych zawodowo / Long term regular physical activity as a factor modifying the incidence of subclinical atherosclerosis in occupationally active men, 785
Krajewska G. Assessment of exposure of workers to ionizing radiation from radioiodine and technetium
in nuclear medicine departmental facilities / Ocena
narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące radiojodu i technetu w zakładach medycyny
nuklearnej, 625*
Kręcisz B. Manikiurzystki i pedikiurzystki jako grupa
zawodowa o istotnym ryzyku dermatoz związanych
z pracą / Manicurists and pedicurists – Occupation
group at high risk of work-related dermatoses, 579
Krogulska B. Analiza występowania dolegliwości i objawów ze strony układu oddechowego u osób zatrudnionych w przemyśle na stanowiskach pracy
generujących aerozol wodny. Badania pilotażowe
jakości mikrobiologicznej powietrza i wody technologicznej / Respiratory symptoms among industrial
workers exposed to water aerosol. A pilot study of
process water and air microbial quality, 47
Krogulski A. Analiza występowania dolegliwości i objawów ze strony układu oddechowego u osób zatrudnionych w przemyśle na stanowiskach pracy
generujących aerozol wodny. Badania pilotażowe
jakości mikrobiologicznej powietrza i wody techno-

149

logicznej / Respiratory symptoms among industrial
workers exposed to water aerosol. A pilot study of
process water and air microbial quality, 47
Królikowska B. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne / Physical activity
of adult residents of Katowice and selected determinants of their occupational status and socio-economic characteristics, 649
Kuchar E. Krztusiec jako choroba zakaźna pracowników ochrony zdrowia – przypadek kliniczny z komentarzem / Pertussis as health care workers infectious disease – The clinical case with a commentary, 731
Kupczewska-Dobecka M. Bezpomiarowa ocena narażenia zawodowego na substancje chemiczne – nowe
wyzwanie dla pracodawców / Predictive models for
the assessment of occupational exposure to chemicals: A new challenge for employers, 699
Kurpiewska J. Profilaktyka dermatoz rąk w małych
zakładach gastronomicznych / Prevention of hand
dermatoses in small catering enterprises, 521
Kuśmierska A. Wieloogniskowa, kostna manifestacja
choroby dekompresyjnej u zawodowego pilota –
opis przypadku / Multifocal, bone manifestation
of decompression sickness in a professional pilot:
A case report, 273
Kwaśniewska M. Wieloletni systematyczny wysiłek fizyczny jako czynnik modyfikujący występowanie
miażdżycy subklinicznej u mężczyzn aktywnych
zawodowo / Long term regular physical activity as
a factor modifying the incidence of subclinical atherosclerosis in occupationally active men, 785
Kwiatkowska M. Glifosat i jego preparaty – toksyczność, narażenie zawodowe i środowiskowe / Glyphosate and its formulations – toxicity, occupational
and environmental exposure, 717
Labudda M. Hepatotoksyczność ołowiu – wybrane
aspekty patobiochemii / Lead hepatotoxicity: Selected aspects of pathobiochemistry, 565
Lachowski S. Wpływ pracy w dzieciństwie na zdrowie
w opinii osób pochodzących z rodzin rolniczych /
/ Effects of work in childhood on health in the opinion of respondents from agricultural families, 373
Lesiak T. Wieloletni systematyczny wysiłek fizyczny
jako czynnik modyfikujący występowanie miażdżycy subklinicznej u mężczyzn aktywnych zawodowo / Long term regular physical activity as a factor modifying the incidence of subclinical atherosclerosis in occupationally active men, 785

150

The 2013 authors’ index

Leszko W. Ocena narażenia na pola elektromagnetyczne użytkowników przenośnych radiotelefonów,
z wykorzystaniem symulacji numerycznych i wymagań Dyrektywy 2013/35/UE / Assessment of the
portable radiophone users’ exposure to electromagnetic fields, with use of numerical simulations and
Directive 2013/35/EU requirements, 817
Leszko W. Pomiary i ocena pola elektromagnetycznego
przy radiotelefonach przenośnych w kontekście wymagań Dyrektywy Europejskiej 2013/35/UE i polskiego prawa pracy / Measurement and assessment
of electromagnetic fields near radiophones in line
with provisions of European Directive 2013/35/EU
and Polish labour law, 671
Leszko W. Zobiektywizowana ocena narażenia chirurgów na radiofalowe pola elektromagnetyczne – w kontekście czasu narażenia oraz polskich
i znowelizowanych międzynarodowych wymagań dotyczących ochrony pracowników / Objectivized evaluation of surgeons exposure to radiofrequency electromagnetic fields – In the context of exposure duration and Polish and new
international requirements regarding workers
protection, 487
Lewańska M. Analiza czynników etiologicznych zespołu cieśni nadgarstka w populacji osób pracujących zawodowo z użyciem komputera / Etiological
factors for developing carpal tunnel syndrome in
people who work with computers, 37
Lipińska-Ojrzanowska A. Dobra praktyka w opiece
profilaktycznej: opieka profilaktyczna i aktywizacja
zawodowa osób niepełnosprawnych z chorobami
układu oddechowego / Good practice in occupational health services: prophylactic care and occupational activation of people with disabilities due to
respiratory diseases, 427
Liwkowicz J. Profilaktyka dermatoz rąk w małych zakładach gastronomicznych / Prevention of hand
dermatoses in small catering enterprises, 521
Ławniczek-Wałczyk A. Exposure of ventilation system cleaning workers to harmful microbiological
agents / Narażenie pracowników konserwujących
instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne, 613*
Łoś A. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców
Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe
i społeczno-ekonomiczne / Physical activity of adult
residents of Katowice and selected determinants of
their occupational status and socio-economic characteristics, 649

Nr 1

Łukaszewicz-Hussain A. Stężenie glukozy w surowicy
krwi w podostrym zatruciu chlorpyrifosem – insektycydem fosforoorganicznym / Serum glucose
concentration in subacute intoxication with chlorpyrifos – organophosphate insecticide, 527
Łukaszewska J. Potencjalne narażenie na nanocząstki
srebra podczas rozpylania preparatu do czyszczenia
klimatyzacji / Potential exposure to silver nanoparticles during spraying preparation for air-conditioning cleaning, 57
Maciak-Andrzejewska A. Częstość wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia w zależności od charakteru wykonywanej pracy wśród osób
objętych programem profilaktycznym / Job-dependent prevalence of selected risk factors for cardiovascular diseases in the prevention program participants, 307
Makowiec-Dąbrowska T. Ocena obciążenia układu ruchu u ładowaczy nieczystości stałych / Assessment
of musculoskeletal load in refuse collectors, 507
Makowiec-Dąbrowska T. Palenie papierosów w populacji osób czynnych zawodowo / Cigarette smoking
among economically active population, 359
Malińska M. Prezenteizm – zjawisko nieefektywnej
obecności w pracy / Presenteeism, 439
Maniecka-Bryła I. Częstość wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia w zależności od charakteru wykonywanej pracy wśród osób objętych
programem profilaktycznym / Job-dependent prevalence of selected risk factors for cardiovascular diseases in the prevention program participants, 307
Matuszewska R. Analiza występowania dolegliwości
i objawów ze strony układu oddechowego u osób
zatrudnionych w przemyśle na stanowiskach pracy
generujących aerozol wodny. Badania pilotażowe
jakości mikrobiologicznej powietrza i wody technologicznej / Respiratory symptoms among industrial
workers exposed to water aerosol. A pilot study of
process water and air microbial quality, 47
Maziarka D. Analiza występowania dolegliwości i objawów ze strony układu oddechowego u osób zatrudnionych w przemyśle na stanowiskach pracy
generujących aerozol wodny. Badania pilotażowe
jakości mikrobiologicznej powietrza i wody technologicznej / Respiratory symptoms among industrial
workers exposed to water aerosol. A pilot study of
process water and air microbial quality, 47
Merecz D. Job stress, occupational position and gender
as factors differentiating workplace bullying experience / Stres zawodowy, stanowisko pracy i płeć

Nr 1

Indeks autorów 2013

jako czynniki różnicujące narażenie na mobbing
pracowniczy, 283*
Merecz D. Prezentyzm – (nie)nowe zjawisko w środowisku pracy / Presenteeism – (not) new phenomenon in the occupational environment, 847
Merecz-Kot D. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia (CVD) a stres życiowy i zawodowy u policjantów / Cardiovascular risk factors and life and occupational stress among policemen, 335
Michałowicz J. Toksyczność akrylamidu i jego metabolitu – glicydamidu / Toxicity of acrylamide and its
metabolite – glicydamide, 259
Mikołajewska E. Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów / Work-related musculoskeletal injuries in physiotherapists, 681
Mikulski W. Poziom natężenia głosu wykładowców –
wyniki badań przeprowadzonych podczas wykładów / Vocal intensity in lecturers: results of measurements conducted during lecture sessions, 797
Mikulski W. Wyniki badań wpływu adaptacji akustycznych sal lekcyjnych na jakość komunikacji
werbalnej / Effects of acoustic adaptation of classrooms on the quality of verbal communication, 207
Mynarski W. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe
i społeczno-ekonomiczne / Physical activity of adult
residents of Katowice and selected determinants of
their occupational status and socio-economic characteristics, 649
Niebudek-Bogusz E. Nieliniowa analiza akustyczna
w ocenie zawodowych zaburzeń głosu / Nonlinear
acoustic analysis in the evaluation of occupational
voice disorders, 29
Niebudek-Bogusz E. Porównanie wyników analizy cepstralnej z innymi parametrami oceny głosu u pacjentów z dysfoniami zawodowymi / Comparison of
cepstral coefficients to other voice evaluation parameters in patients with occupational dysphonia, 805
Niebudek-Bogusz E. Porównanie wyników Skali Dyskomfortu Traktu Głosowego z obiektywnymi i instrumentalnymi parametrami badania foniatrycznego u nauczycieli rehabilitowanych z powodu zaburzeń głosu / Comparison of vocal tract discomfort scale results with objective and instrumental
phoniatric parameters among teacher rehabilitees
from voice disorders, 199
Niewiadomska E. Zastosowanie cyfrowych map administracyjnych w wizualizacji danych epidemiologicznych / Digital administrative maps – A tool for
visualization of epidemiological data, 533

151

Nitsch-Osuch A. Szczepienia przeciwko grypie u personelu medycznego / Influenza vaccinations of health care personnel, 119
Nitsch-Osuch E. Krztusiec jako choroba zakaźna pracowników ochrony zdrowia – przypadek kliniczny
z komentarzem / Pertussis as health care workers
infectious disease – The clinical case with a commentary, 731
Obacz W. Perfekcjonizm, wybrane cechy demograficzne i zawodowe jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących na bloku operacyjnym / Perfectionism, selected demographic and job
characteristics as predictors of burnout in operating
suite nurses, 761
Obuchowska A. Wiek i staż zawodowy pracowników
ochrony zdrowia z zawodowym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C / Age and duration of employment of health care workers with occupational
viral hepatitis B and C, 19
Ogińska-Bulik N. Negative and positive effects of traumatic experiences in a group of emergency service
workers – The role of personal and social resources /
/ Negatywne i pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych u pracowników służb ratowniczych –
rola zasobów osobistych i społecznych, 463*
Olszewski J. Ocena narażenia na promieniowanie jonizujące techników obsługujących gammakamery /
/ Evaluation of exposure to ionizing radiation
among gamma camera operators, 503
Ostałowska A. Lead-elevated activity of xanthine oxidase in lead-exposed workers / Indukcja aktywności
oksydazy ksantynowej przez ołów u zawodowo narażonych pracowników, 175*
Pachocki K.A. Assessment of exposure of workers to ionizing radiation from radioiodine and technetium
in nuclear medicine departmental facilities / Ocena
narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące radiojodu i technetu w zakładach medycyny
nuklearnej, 625*
Pachocki K.A. The dose received by patients during
dental X-ray examination and the technical condition of radiological equipment / Ocena dawki promieniowania X u osób poddawanych rentgenowskim badaniom stomatologicznym oraz stanu technicznego stosowanego sprzętu, 755*
Padlewska K. Profilaktyka dermatoz rąk w małych
zakładach gastronomicznych / Prevention of hand
dermatoses in small catering enterprises, 521
Pałaszewska-Tkacz A. Czynniki chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku

152

The 2013 authors’ index

pracy w Polsce w latach 2008–2010 / Chemical carcinogenic and mutagenic agents in the workplace,
Poland, 2008–2010, 181
Papierz S. Pomiar indywidualnego równoważnika dawki promieniowania X i gamma za pomocą dozymetru pierścionkowego – wyniki porównań międzylaboratoryjnych / Measurement of personal dose equivalent of X and gamma radiation by ring dosimeter:
results of intercomparison measurements, 631
Parszuto J. Wiek i staż zawodowy pracowników ochrony zdrowia z zawodowym wirusowym zapaleniem
wątroby typu B i C / Age and duration of employment of health care workers with occupational viral
hepatitis B and C, 19
Pasek M. Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki /
/ Psychometric properties assessment of the meister
questionnaire (Polish version) used in evaluating
mental load among nurses, 349
Pas-Wyroślak A. Znaczenie stanu narządu wzroku dla
kierowcy / The importance of sight for drivers, 419
Pawłowska-Cyprysiak K. Uwarunkowania jakości życia
osób niepełnosprawnych ruchowo / Determinants of
quality of life people with physical disability, 227
Pepłońska B. Praca w nocy a prolaktyna jako czynnik
ryzyka raka piersi / Night shift work and prolactin
as a breast cancer risk factor, 245
Pepłońska B. Praca w nocy a zdrowie pielęgniarek i położnych – przegląd literatury / Night work and health of nurses and midviwes – A review, 397
Piekarska A. Work safety among polish health care
workers in respect of exposure to bloodborne pathogens / Bezpieczeństwo pracy polskich pracowników
ochrony zdrowia w kontekście narażenia na materiał krwiopochodny, 1*
Pietruszyński R. Wieloletni systematyczny wysiłek fizyczny jako czynnik modyfikujący występowanie
miażdżycy subklinicznej u mężczyzn aktywnych
zawodowo / Long term regular physical activity as
a factor modifying the incidence of subclinical atherosclerosis in occupationally active men, 785
Pingot D. Toksyczność akrylamidu i jego metabolitu –
glicydamidu / Toxicity of acrylamide and its metabolite – glicydamide, 259
Plucińska I. Wieloogniskowa, kostna manifestacja choroby dekompresyjnej u zawodowego pilota – opis
przypadku / Multifocal, bone manifestation of decompression sickness in a professional pilot: A case
report, 273

Nr 1

Potocka A. Zastosowanie modelu „wymagania pracy –
zasoby” do badania związku między satysfakcją
zawodową, zasobami pracy, zasobami osobistymi
pracowników i wymaganiami pracy / Application
of job demands-resources model in research on relationships between job satisfaction, job resources,
individual resources and job demands, 217
Puchalski K. Health promotion – The rationale and the
obstacles in workplaces with different employment
and financial soundness / Promocja zdrowia – powody realizacji i trudności w jej wdrażaniu w firmach o różnej wielkości zatrudnienia i kondycji
ekonomicznej, 743*
Puciato D. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe
i społeczno-ekonomiczne / Physical activity of adult
residents of Katowice and selected determinants of
their occupational status and socio-economic characteristics, 649
Pyrzanowski K. Toksyczność akrylamidu i jego metabolitu – glicydamidu / Toxicity of acrylamide and
its metabolite – glicydamide, 259
Rębowska E. Wieloletni systematyczny wysiłek fizyczny jako czynnik modyfikujący występowanie
miażdżycy subklinicznej u mężczyzn aktywnych
zawodowo / Long term regular physical activity as
a factor modifying the incidence of subclinical atherosclerosis in occupationally active men, 785
Rozpara M. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe
i społeczno-ekonomiczne / Physical activity of adult
residents of Katowice and selected determinants of
their occupational status and socio-economic characteristics, 649
Rybacki M. Work safety among polish health care workers in respect of exposure to bloodborne pathogens / Bezpieczeństwo pracy polskich pracowników
ochrony zdrowia w kontekście narażenia na materiał krwiopochodny, 1*
Siedlecka J. Znaczenie stanu narządu wzroku dla kierowcy / The importance of sight for drivers, 419
Sitkowska J. Evaluation of activities aimed at preventing microbiological risks in dental practice / Ocena
działań ukierunkowanych na zapobieganie zagrożeniom mikrobiologicznym w pracy stomatologa, 11*
Skowroń J. Zasady ustalania dopuszczalnych poziomów
narażenia dla czynników rakotwórczych w środowisku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Principles of establishing occupational exposure limits for
carcinogens in Poland and in other EU countries, 541

Nr 1

Indeks autorów 2013

Skrzypek M. Zastosowanie cyfrowych map administracyjnych w wizualizacji danych epidemiologicznych / Digital administrative maps – A tool for visualization of epidemiological data, 533
Sobala W. Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2012 r. / Occupational diseases in Poland,
2012, 317
Sobala W. Ocena ryzyka złamań osteoporotycznych
w populacji kobiet w wieku powyżej 50 lat – analiza wskaźników FRAX® BMI i FRAX® BMD / Evaluation of osteoporotic fractures in the group of
woman over 50 years of age – comparison of tools
FRAX® BMD versus FRAX® BMI, 327
Solecki L. XIX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie
„Praktyczne problemy związane z ochroną pracy
w rolnictwie” / XIX international symposium on
ergonomics, work safety and occupational hygiene:
“Practical problems related with work protection in
agriculture”, 131
Strugała C. Ocena ryzyka złamań osteoporotycznych
w populacji kobiet w wieku powyżej 50 lat – analiza wskaźników FRAX® BMI i FRAX® BMD / Evaluation of osteoporotic fractures in the group of
woman over 50 years of age – comparison of tools
FRAX® BMD versus FRAX® BMI, 327
Strumiłło P. Nieliniowa analiza akustyczna w ocenie
zawodowych zaburzeń głosu / Nonlinear acoustic
analysis in the evaluation of occupational voice disorders, 29
Strumiłło P. Porównanie wyników analizy cepstralnej
z innymi parametrami oceny głosu u pacjentów
z dysfoniami zawodowymi / Comparison of cepstral
coefficients to other voice evaluation parameters in
patients with occupational dysphonia, 805
Szadkowska-Stańczyk I. Factors influencing biosafety
level and LAI among the staff of medical laboratories / Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa i infekcje wśród pracowników laboratoriów
diagnostycznych, 473*
Szarpak Ł. Wiedza dotycząca aseptyki i antyseptyki
oraz przestrzeganie ich zasad jako elementy profilaktyki zakażeń w pracy ratownika medycznego /
/ Knowledge for aseptics and antisepsis and following their rules as elements of infection prevention
in the work of paramedics, 239
Szczeniowski A. Postawy personelu medycznego wobec
osób zakażonych HBV, HCV lub HIV pracujących
w oddziałach zabiegowych oraz badania serologiczne pracowników / Attitudes of medical specialists

153

toward HBV, HCV or HIV infected surgical staff
and a sero-survey among staff members, 639
Szczotko M. Analiza występowania dolegliwości i objawów ze strony układu oddechowego u osób zatrudnionych w przemyśle na stanowiskach pracy
generujących aerozol wodny. Badania pilotażowe
jakości mikrobiologicznej powietrza i wody technologicznej / Respiratory symptoms among industrial
workers exposed to water aerosol. A pilot study of
process water and air microbial quality, 47
Szenborn L. Krztusiec jako choroba zakaźna pracowników ochrony zdrowia – przypadek kliniczny
z komentarzem / Pertussis as health care workers
infectious disease – The clinical case with a commentary, 731
Szeszenia-Dąbrowska N. Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2012 r. / Occupational diseases in
Poland, 2012, 317
Szeszenia-Dąbrowska N. Choroby zawodowe wśród
pracujących w różnych gałęziach gospodarki narodowej / Occupational diseases among workers employed in various branches of the national economy, 161
Szubert Z. Ocena ryzyka złamań osteoporotycznych
w populacji kobiet w wieku powyżej 50 lat – analiza wskaźników FRAX® BMI i FRAX® BMD / Evaluation of osteoporotic fractures in the group of
woman over 50 years of age – comparison of tools
FRAX® BMD versus FRAX® BMI, 327
Szych Z. Postawy personelu medycznego wobec osób
zakażonych HBV, HCV lub HIV pracujących w oddziałach zabiegowych oraz badania serologiczne
pracowników / Attitudes of medical specialists toward HBV, HCV or HIV infected surgical staff and
a sero-survey among staff members, 639
Szymańska J. Evaluation of activities aimed at preventing microbiological risks in dental practice / Ocena
działań ukierunkowanych na zapobieganie zagrożeniom mikrobiologicznym w pracy stomatologa, 11*
Szymański M. Wieloogniskowa, kostna manifestacja
choroby dekompresyjnej u zawodowego pilota –
opis przypadku / Multifocal, bone manifestation
of decompression sickness in a professional pilot:
A case report, 273
Szymczak W. Czynniki ryzyka chorób układu krążenia
(CVD) a stres życiowy i zawodowy u policjantów /
/ Cardiovascular risk factors and life and occupational stress among policemen, 335
Śliwińska-Kowalska M. Działanie wybranych rozpuszczalników organicznych na narząd słuchu i układ

154

The 2013 authors’ index

równowagi / The influence of organic solvents on
hearing and balance: A literature review, 83
Śliwińska-Kowalska M. Nieliniowa analiza akustyczna
w ocenie zawodowych zaburzeń głosu / Nonlinear
acoustic analysis in the evaluation of occupational
voice disorders, 29
Śliwińska-Kowalska M. Porównanie wyników analizy
cepstralnej z innymi parametrami oceny głosu u pacjentów z dysfoniami zawodowymi / Comparison of
cepstral coefficients to other voice evaluation parameters in patients with occupational dysphonia, 805
Śliwińska-Kowalska M. Porównanie wyników Skali
Dyskomfortu Traktu Głosowego z obiektywnymi
i instrumentalnymi parametrami badania foniatrycznego u nauczycieli rehabilitowanych z powodu
zaburzeń głosu / Comparison of vocal tract discomfort scale results with objective and instrumental
phoniatric parameters among teacher rehabilitees
from voice disorders, 199
Świątkowska B. Prawne aspekty ochrony zdrowia
pracowników przed azbestem w Polsce w świetle
unijnych ram prawnych / Legal aspects of workers’
health protection against asbestos in Poland in the
light of the EU legal framework, 689
Świdwińska-Gajewska A.M. Nanomateriały – propozycje dopuszczalnych poziomów narażenia na świecie a normatywy higieniczne w Polsce / Nanomaterials – proposals of occupational exposure limits in
the world and hygiene standards in Poland, 829
Świerczyńska-Machura D. Manikiurzystki i pedikiurzystki jako grupa zawodowa o istotnym ryzyku
dermatoz związanych z pracą / Manicurists and pedicurists – Occupation group at high risk of workrelated dermatoses, 579
Tabak I. Zachowania prozdrowotne nauczycieli i innych pracowników szkoły / Health enhancing behaviors of teachers and other school staff, 659
Tomczyk-Socha M. Analiza zgłoszeń podejrzenia chorób wywołanych sposobem wykonywania pracy
w kontekście patologii uznanych za choroby zawodowe / Analysis of notifications of suspicions of
diseases caused by the way the job is performed in
the context of pathologies regarded as occupational
diseases, 387
Tymoszuk D. Dobra praktyka w opiece profilaktycznej:
opieka profilaktyczna i aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych z chorobami układu oddechowego / Good practice in occupational health services:
prophylactic care and occupational activation of people with disabilities due to respiratory diseases, 427

Nr 1

Walczak K. Szacowanie dawek efektywnych pochodzących od radonu w wybranych placówkach geotermalnych SPA na podstawie informacji o stężeniach
radonu / Estimation of effective doses derived from
radon in selected SPA centers that use geothermal
waters based on the information of radon concentrations, 193
Walusiak-Skorupa J. Analiza czynników etiologicznych
zespołu cieśni nadgarstka w populacji osób pracujących zawodowo z użyciem komputera / Etiological
factors for developing carpal tunnel syndrome in
people who work with computers, 37
Walusiak-Skorupa J. Can eosinophilic bronchitis be
considered as an occupational disease? Medical
certification aspects / Czy eozynofilowe zapalenie
oskrzeli można zakwalifikować do grupy chorób zawodowych? Aspekty orzecznictwa lekarskiego, 569
Walusiak-Skorupa J. Dobra praktyka w opiece profilaktycznej: opieka profilaktyczna i aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych z chorobami układu oddechowego / Good practice in occupational health services: prophylactic care and occupational activation of
people with disabilities due to respiratory diseases, 427
Walusiak-Skorupa J. Work safety among polish health
care workers in respect of exposure to bloodborne
pathogens / Bezpieczeństwo pracy polskich pracowników ochrony zdrowia w kontekście narażenia na
materiał krwiopochodny, 1*
Waszkowska M. Zastosowanie modelu „wymagania
pracy – zasoby” do badania związku między satysfakcją zawodową, zasobami pracy, zasobami osobistymi pracowników i wymaganiami pracy / Application of job demands-resources model in research
on relationships between job satisfaction, job resources, individual resources and job demands, 217
Wągrowska-Koski E. Analiza czynników etiologicznych zespołu cieśni nadgarstka w populacji osób
pracujących zawodowo z użyciem komputera / Etiological factors for developing carpal tunnel syndrome in people who work with computers, 37
Wągrowska-Koski E. Dobra praktyka w opiece profilaktycznej: opieka profilaktyczna i aktywizacja
zawodowa osób niepełnosprawnych z chorobami
układu oddechowego / Good practice in occupational health services: prophylactic care and occupational activation of people with disabilities due to
respiratory diseases, 427
Wężyk A. Prezentyzm – (nie)nowe zjawisko w środowisku pracy / Presenteeism – (not) new phenomenon
in the occupational environment, 847

Nr 1

Indeks autorów 2013

Wiktorowicz J. Porównanie wyników analizy cepstralnej z innymi parametrami oceny głosu u pacjentów
z dysfoniami zawodowymi / Comparison of cepstral
coefficients to other voice evaluation parameters in
patients with occupational dysphonia, 805
Wiktorowicz J. Porównanie wyników Skali Dyskomfortu Traktu Głosowego z obiektywnymi i instrumentalnymi parametrami badania foniatrycznego
u nauczycieli rehabilitowanych z powodu zaburzeń
głosu / Comparison of vocal tract discomfort scale
results with objective and instrumental phoniatric
parameters among teacher rehabilitees from voice
disorders, 199
Wilczek-Różyczka E. Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do
oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki / Psychometric properties assessment of the meister questionnaire (Polish version) used in evaluating mental load among nurses, 349
Wilczyńska U. Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce w 2012 r. / Occupational diseases in Poland,
2012, 317
Wilczyńska U. Occupational diseases among workers
employed in various branches of the national economy / Choroby zawodowe wśród pracujących w różnych gałęziach gospodarki narodowej, 161*
Wilczyński S. Lead-elevated activity of xanthine oxidase in lead-exposed workers / Indukcja aktywności
oksydazy ksantynowej przez ołów u zawodowo narażonych pracowników, 175*
Wiszniewska M. Czy eozynofilowe zapalenie oskrzeli
można zakwalifikować do grupy chorób zawodowych? Aspekty orzecznictwa lekarskiego / Can eosinophilic bronchitis be considered as an occupational disease? Medical certification aspects, 569
Wiszniewska M. Dobra praktyka w opiece profilaktycznej: opieka profilaktyczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z chorobami układu
oddechowego / Good practice in occupational health services: prophylactic care and occupational activation of people with disabilities due to respiratory
diseases, 427
Wiszniewska M. Work safety among polish health care
workers in respect of exposure to bloodborne pathogens / Bezpieczeństwo pracy polskich pracowników
ochrony zdrowia w kontekście narażenia na materiał krwiopochodny, 1*
Włodarczyk D. Perfekcjonizm, wybrane cechy demograficzne i zawodowe jako predyktory wypalenia
zawodowego u pielęgniarek pracujących na bloku

155

operacyjnym / Perfectionism, selected demographic
and job characteristics as predictors of burnout in
operating suite nurses, 761
Wodzisławski W. Wieloogniskowa, kostna manifestacja choroby dekompresyjnej u zawodowego pilota –
opis przypadku / Multifocal, bone manifestation
of decompression sickness in a professional pilot:
A case report, 273
Wolska A. Ocena narażenia zawodowego spawaczy na
promieniowanie nadfioletowe i „światło niebieskie”
podczas spawania metodą TIG i MMA na podstawie
wyników pomiarów na stanowiskach pracy / Occupational exposure of welders to ultraviolet and “blue
light” radiation emitted during TIG and MMA welding based on field measurements, 69
Woynarowska-Sołdan M. Zachowania prozdrowotne
nauczycieli i innych pracowników szkoły / Health
enhancing behaviors of teachers and other school
staff, 659
Woźnicka E. Porównanie wyników Skali Dyskomfortu Traktu Głosowego z obiektywnymi i instrumentalnymi parametrami badania foniatrycznego
u nauczycieli rehabilitowanych z powodu zaburzeń
głosu / Comparison of vocal tract discomfort scale
results with objective and instrumental phoniatric
parameters among teacher rehabilitees from voice
disorders, 199
Wyparło-Wszelaki M. Lead-elevated activity of xanthine oxidase in lead-exposed workers / Indukcja
aktywności oksydazy ksantynowej przez ołów u zawodowo narażonych pracowników, 175*
Wyroślak D. Znaczenie stanu narządu wzroku dla kierowcy / The importance of sight for drivers, 419
Wziątek A. Ocena metod monitoringu stężeń siarkowodoru w powietrzu / Evaluation of methods for monitoring air concentrations of hydrogen sulfide, 449
Zagożdżon P. Wiek i staż zawodowy pracowników
ochrony zdrowia z zawodowym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C / Age and duration of employment of health care workers with occupational
viral hepatitis B and C, 19
Zamysłowska-Szmytke E. Działanie wybranych rozpuszczalników organicznych na narząd słuchu
i układ równowagi / The influence of organic solvents
on hearing and balance: A literature review, 83
Zmyślony M. Pomiar indywidualnego równoważnika dawki promieniowania X i gamma za pomocą
dozymetru pierścionkowego – wyniki porównań
międzylaboratoryjnych / Measurement of personal
dose equivalent of X and gamma radiation by ring

156

The 2013 authors’ index

dosimeter: results of intercomparison measurements, 631
Zmyślony M. Szacowanie dawek efektywnych pochodzących od radonu w wybranych placówkach geotermalnych SPA na podstawie informacji o stężeniach radonu / Estimation of effective doses derived
from radon in selected SPA centers that use geothermal waters based on the information of radon concentrations, 193
Zradziński P. Ocena narażenia na pola elektromagnetyczne użytkowników przenośnych radiotelefonów,
z wykorzystaniem symulacji numerycznych i wymagań Dyrektywy 2013/35/UE / Assessment of the
portable radiophone users’ exposure to electromagnetic fields, with use of numerical simulations and
Directive 2013/35/EU requirements, 817
Zradziński P. Pomiary i ocena pola elektromagnetycznego przy radiotelefonach przenośnych w kontek-

Nr 1

ście wymagań Dyrektywy Europejskiej 2013/35/UE
i polskiego prawa pracy / Measurement and assessment of electromagnetic fields near radiophones in
line with provisions of European Directive 2013/35/
EU and Polish labour law, 671
Zradziński P. Zobiektywizowana ocena narażenia
chirurgów na radiofalowe pola elektromagnetyczne – w kontekście czasu narażenia oraz polskich
i znowelizowanych międzynarodowych wymagań
dotyczących ochrony pracowników / Objectivized
evaluation of surgeons exposure to radiofrequency
electromagnetic fields – In the context of exposure
duration and Polish and new international requirements regarding workers protection, 487
Żołnierczyk-Zreda D. Uwarunkowania jakości życia
osób niepełnosprawnych ruchowo / Determinants
of quality of life people with physical disability, 227

