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Sylwetki prelegentów występujących podczas
Konferencji DietetykaForum 2015:
Prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik
Dr hab. Agata Chmurzyńska
Dr Agnieszka Zawiejska
Prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz
Mgr Anna Dembska
Dr Danuta Gajewska
Wojciech Kosakowski
dr hab. n. med. Paweł Bogdański
Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii, kierownik Zakładu Edukacji i
Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu; Skarbnik Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia
Praktycznej Terapii Otyłości; National Fellow of the Specialist Certification of Obesity
Professional Education Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością; zastępca Redaktora
Naczelnego Forum Zaburzeń Metabolicznych. Członkiem Komitetów Organizacyjnych i/ lub

Naukowych kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących tematyki otyłości
i zaburzeń metabolicznych. Autor ponad 150 publikacji naukowych z dziedziny otyłości i jej
powikłań.
Dr hab. n. med. Edyta Mądry
Pediatra. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Kierownik Pracowni Densytometrii Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu.
Doktorat z zakresu fizjologii doświadczalnej „Wpływ bradykininy na procesy insulinozależne w
mięśniu szkieletowym szczura w warunkach hipotermii” (Poznań 2001r); habilitacja nt.
„Hipolaktazji u osób zdrowych oraz chorych na mukowiscydozę” (Poznań 2014).
Członkini
Rodzinnej,

Polskiego

Towarzystwa

Europejskiego

Międzynarodowego

Mukowiscydozy,

Towarzystwa

Towarzystwa

Żywienia

Densytometrii

Polskiego

Klinicznego
Klinicznej

Towarzystwa
i

Metabolizmu
(ISCD),

Medycyny
(ESCNM),

Amerykańskiego

Towarzystwa Naukowego Badań nad Produktami Mlecznymi ( ADSS).
Organizatorka i uczestniczka misji medycznych w Indonezji i Papui Nowej Gwinei (2012-15).
dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
Lekarz chorób wewnętrznych, dietetyk kliniczny, absolwentka wydziału lekarskiego Akademii
Medycznej w Białymstoku, obecnie kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 1995 roku była współzałożycielem i nadal jest
opiekunem medycznym, lokalnego Oddziału Ogólnopolskiego Klubu Kwadransowych
Grubasów. Od 1997 roku prowadzi Ośrodek Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w
Białymstoku. Jest członkiem European Association for the Study of Obesity, European Society
of Contraception and Reproductive Health. Od września 2007 roku jestem członkiem Zarządu
Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, a od 2011 roku V-ce Prezesem tego
Towarzystwa. Jest też V-ce Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości,
oraz

członkiem

Polskiego

Towarzystwa

Gastrologicznego.

Posiada

Certyfikaty

międzynarodowych warsztatów SCOPE (Specialist Certification of Obesity Professional in
Europe).
Jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych z
zakresu żywienia i stanu odżywienia różnych grup społecznych oraz czynników ryzyka chorób
metabolicznych, epidemiologii otyłości i chorób towarzyszących.
Prof. dr hab.med. Hanna Krauss
Od 1.10.2012 roku jest kierownikiem Katedry i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Na podstawie pracy pt. „Nukleotydy adenylowe we krwi, w
wątrobie i mięśniu szkieletowym szczura w hipotermii” uzyskała stopień doktora nauk
medycznych, a na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Wpływ L-argininy na przebieg

zespołu niedokrwienie-reperfuzja kończyny tylnej szczura” - stopień doktora habilitowanego.
Równolegle zajmowała się medycyną kliniczną Po ukończeniu stażu podyplomowego
kontynuowała swoje zainteresowania zawodowe w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i
Chorób Metabolicznych, gdzie odbyła staże specjalizacyjne w zakresie chorób dzieci,
uzyskując II stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci.
Główny kierunek działalności naukowo-badawczej prof. Hanny Krauss skoncentrowany jest
wokół zagadnień związanych z kontrolą metabolizmu energetycznego w warunkach
fizjologicznych i patologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli insuliny i czynników o
działaniu insulinopodobnym oraz problematyki stresu oksydacyjnego i roli kinin oraz L-argininy
w

przebiegu

koncentrują

zespołu
się

niedokrwienie-reperfuzja.

wokół

zagadnień

związanych

Aktualne
z

zainteresowania

wpływem

wybranych

naukowe
hormonów

regulujących łaknienie.
mgr Zuzanna Chęcińska
Dietetyk kliniczny, absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Dietetyka na
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie kontynuuje
poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności na studiach doktoranckich. Autorka licznych
publikacji naukowych. Specjalistka w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz
profilaktyki chorób dietozależnych, aktualnie pogłębia temat wczesnego programowania
żywieniowego kobiet ciężarnych i dzieci.
mgr Emilia Korek
Dietetyk, absolwentka kierunku Dietetyka na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie doktorantka w Katedrze i Zakładzie
Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: rola adipokin w
patogenezie otyłości i zaburzeń metabolicznych, procesy hormonalnej regulacji łaknienia w
różnych stanach odżywienia pacjentów, profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych.
Autorka licznych doniesień zjazdowych i publikacji naukowych. Prowadzi indywidualną
praktykę dietetyczną.
lic. Dorota Traczyk
Dietetyk

łączący

wiedzę

autoimmunologicznym

z

z

zakresu

żywieniem

dietetyki

sportowców.

klinicznej,
Praktyk.

chorób

Współpracuje

o

podłożu

z

czynnymi

sportowcami oraz amatorami, jest autorem artykułów dotyczących zdrowia oraz żywienia
ludzi aktywnych w wielu czasopismach. Edukator w Cukrzycy. Certyfikowany Instruktor
Rekreacji Ruchowej. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie
Bezglutenowej.

mgr Matylda Kręgielska-Narożna
Asystent w Zakładzie Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych na
Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ramach realizacji pracy doktorskiej
zajmuje się tematyką wpływu edukacji żywieniowej na proces redukcji masy ciała u
pacjentów z nadwagą i otyłością. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz
Polskiego Towarzystwa Praktycznej Terapii Otyłości. Autorka doniesień zjazdowych i artykułów
naukowych z dziedziny żywienia człowieka oraz dietetyki.

