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Prof. dr hab. n. med. 
Piotr Tut ka, UR

Wie lo let ni pra cow nik na uko wy Kli ni -
ki Cho rób We wnętrz nych i Ka te dry
Far ma ko lo gii Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go w Lu bli nie, a od 2011 ro ku pro -
fe sor Uni wer sy te tu Rze szow skie go.

Kie row nik Za kła du Far ma ko lo gii UR. Kie row nik
Pra cow ni Ba dań nad Le kiem, a tak że Pra cow ni Far -
ma ko epi de mio lo gii Przy rod ni czo -Me dycz ne go
Cen trum Ba dań In no wa cyj nych UR. Spe cja li sta
cho rób we wnętrz nych i en do kry no lo gii. Eks pert
w dzie dzi nie neu ro far ma ko lo gii, far ma ko lo gii kli -
nicz nej i uza leż nie nia od ty to niu. Wy kła dow ca wie -
lu uczel ni me dycz nych w Pol sce i na świe cie, m.in.
na Uni wer sy te cie Ka li for nij skim w San Fran ci sco,
In sty tu cie „Ma rio Ne gri” w Me dio la nie i Cze skiej
Aka de mii Na uk w Pra dze. Zdo byw ca pre sti żo wych
mię dzy na ro do wych na gród w dzie dzi nie me dy cy ny
m.in. MSD In ter na tio nal Award in Cli ni cal Phar ma -
co lo gy i na gro dy Wło skie go To wa rzy stwa Far ma -
ko lo gicz ne go oraz licz nych Na gród Mi ni stra
Zdro wia. Jest au to rem bądź współ au to rem 129 pu -
bli ka cji na uko wych, głów nie w an glo ję zycz nych cza -
so pi smach mię dzy na ro do wych oraz kil ku
roz dzia łów w książ kach i pa ten tów. W 2004 r. roz -
po czął ba da nia nad cy ty zy ną, le kiem w te ra pii ze -
spo łu uza leż nie nia od ty to niu, sta jąc się świa to wym
eks per tem w za kre sie ba dań nad tym le kiem.
W 2011 i 2014 r. w naj bar dziej pre sti żo wym na świe -
cie cza so pi śmie na uko wym New En gland Jo ur nal
of  Me di ci ne uka za ły się pu bli ka cje po świę co ne ba -
da niu kli nicz nym cy ty zy ny opar te na wcze śniej szych
ba da niach prof. Tut ki wraz z po dzię ko wa nia mi za
ro lę kon sul tan ta. W 2014 współ or ga ni zo wał pierw -
szą hi sto rycz ną mię dzy na ro do wą kon fe ren cję na te -
mat cy ty zy ny w ra mach An nu al Me eting of  So cie ty
for Re se arch on Ni co ti ne and To bac co w Se at tle
(USA). Po za ba da nia mi nad ni ko ty ni zmem pu bli ku -
je w za kre sie pa dacz ki eks pe ry men tal nej, far ma ko -
lo gii le ków prze ciw pa dacz ko wych i en do kry no lo gii.
Re cen zent wie lu mię dzy na ro do wych cza so pism
i pro jek tów na uko wych.

Dr hab. n. med.  Ja cek Ta bar kie wicz, prof. UR

Jest peł no moc ni kiem JM Rek to ra UR ds. po wo ła nia
Przy rod ni czo -Me dycz ne go Cen trum Ba dań In no wa -
cyj nych Wy dzia łu Me dycz ne go Uni wer sy te tu Rze -
szow skie go. Ab sol went Aka de mii Me dycz nej
w Lu bli nie, gdzie w 1999 ro ku uzy skał dy plom le ka -

rza me dyc ny. W la tach 1999-2014 pra co wał w Za kła dzie Im mu no lo -
gii Kli nicz nej Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Lu bli nie, awan su jąc od
dok to ran ta do sa mo dziel ne go pra cow ni ka na uko we go. W 2013 ro ku
roz po czął pra cę ja ko pro fe sor Uni wer sy te tu Rze szow skie go, kon cen -
tru jąc się na roz wo ju Cen trum Ba dań In no wa cyj nych Przy rod ni czych
i Me dycz nych Na uk . Głów nym nur tem je go ba dań są za gad nie nia
im mu no lo gii no wo two rów i ro la leu ko cy tów na cie ka ją cych guz w im -
mu no su pre sji in du ko wa nej no wo two rem. Jest au to rem lub współ au -
to rem 114 pu bli ka cji peł no tek sto wych oraz 150 stresz czeń
kon fe ren cji kra jo wych i mię dzy na ro do wych. Jest człon kiem ZG Pol -
skie go To wa rzy stwa Cy to me trii, człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa
Im mu no lo gii Do świad czal nej i Kli nicz nej, In ter na tio nal So cie ty for
Den dri tic Cell & Vac ci ne Scien ce oraz człon kiem – se nio rem ko mi -
te tu re dak cyj ne go Ame ri can Jo ur nal of  Can cer The ra py and Phar -
ma co lo gy,  człon kiem ko mi te tu re dak cyj ne go Cli ni cal and
De ve lop men tal Im mu no lo gy i World Jo ur nal of  Re spi ro lo gy. Je go
pra ca na uko wa by ła na gra dza na licz ny mi na gro da mi na po zio mie
uczel nia nym, kra jo wym i mię dzy na ro do wym.

Mgr inż. Józef Kiełb, Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w
Górnie
Wy kształ ce nie: 1972-1977 Tech ni kum
Che micz ne w No wej Sa rzy nie; 1977-
1982 Po li tech ni ka Rze szow ska Wy -

dział Che micz ny w Rze szo wie; 1999-2000 Stu dia
Po dy plo mo we – Or ga ni za cja Po mo cy Spo łecz nej–
Uni wer sy tet Rze szow ski w Rze szo wie.
Pra ca za wo do wa: 1982-1984 Za kła dy Che micz ne
w No wej Sa rzy nie; 1984-2000 SPZOZ Sa na to rium
w Gór nie – La bo ra to rium Dia gno stycz ne; 2000-na -
dal Dom Po mo cy Spo łecz nej w Gór nie.
Oprócz pra cy za wo do wej zaj mu ję się pra cą spo łecz -
ną na rzecz śro do wi ska: te le fo ni za cją, ka na li za cją oraz
ga zy fi ka cją wsi Gór no. By ły Rad ny Gmi ny i Mia sta
w So ko ło wie Ma ło pol skim. 

Han ne ke van Brug gen, Hon. Dscie, FWFOT, 
Dy rek tor Wy dzia łu Te ra pii Za ję cio wej 
Uni wer sy te tu w Tbi li si, Gru zja, 
Ad junkt Prof. Dal ho usie Uni ver si ty, Ka na da. 
Dy rek tor FA PA DAG (www.fa pa dag.com)

Han ne ke van Brug gen jest w czo łów ce in no wa cyj ne go roz wo ju
edu ka cji te ra pii za ję cio wej i ćwi czeń, za rów no w kra ju jak i na
świe cie od po nad 40 lat. Jej do ko na nia i do świad cze nie w za kre -
sie edu ka cji od (1) re for my spo łecz nej i edu ka cyj nej w Re gio nie
Eu ro py Wschod niej i Środ ko wej, włą cza jąc ko or dy no wa nie
i wdra ża nie stop ni BA (od po wied nik li cen cja ta) w Te ra pii Za ję -
cio wej (Cze chy, Buł ga ria, Pol ska, Ru mu nia) z na ci skiem na
uczest ni cze nie osób z nie peł no spraw no ścia mi w spo łe czeń stwie
(Gru zja, Ar me nia). W ba da niach, jej do ko na nia obej mu ją part -
ner stwo z pod mio ta mi spo łecz no ści i roz wi ja nie mię dzy na ro do -
wych sie ci, któ re obej mu ją ko or dy na cję, wdra ża nie pro jek tu
CO PO RE fi nan so wa ne go przez EC ERA SMUS – Kom pe ten -
cje do Re du ko wa nia Bie dy. Ja ko Dy rek tor Eu ro pej skiej Sie ci Te -
ra pii Za ję cio wej w Szkol nic twie Wyż szym by ła in ten syw nie
za an ga żo wa na we wdra ża nie pro ce su bo loń skie go w róż nych
uni wer sy te tach i kie ro wa nie eu ro pej skim pro ce sem TU NING
do te ra pii za ję cio wej i in nych stu diów zwią za nych ze zdro wiem.
Obec nie jest za an ga żo wa na w Pro jekt Stan da ry zu ją cy  Afry kań -
skie Szkol nic two Wyż sze oraz w pro jekt Stan da ry zu ją cy Hin du -
skie Szkol nic two Wyż sze. 
Han ne ke Van Brug gen otrzy ma ła ty tuł Ho no ro we go Człon ka
Świa to wej Or ga ni za cji Te ra pii Za ję cio wej oraz otrzy ma ła Ho -
no ro wy Sto pień Dok to ra Na uk Przy rod ni czych w uzna niu za
jej wy bit ny wkład w edu ka cję zwią za ną z te ra pią za ję cio wą
w Eu ro pie (Uni wer sy tet w Bri gh ton) jak rów nież ty tuł Dok to -
ra Ho no ris Cau sa z Wy dzia łu Na uk o Zdro wiu Uni wer sy te tu
w Co ru na za za an ga żo wa nie i wspie ra nie ba dań nad te ra pią za -
ję cio wą w Hisz pa nii. 



2 7

Organizatorzy

STAROSTA RZESZOWSKI

ELŻ BIE TA BU RZYŃ SKA 
Dy rek tor SPZ ZOZ „Sa na to rium” 

im. Ja na Paw ła II w Gór nie

Uro dzo na w Rze szo wie,  mę żat ka,  mat ka trzech sy nów,  bab cia
sze ścior ga wnu ków.
Ab sol went ka Wy dzia łu Eko no mi ki i Ob ro tu Rol ne go Aka de mii
Rol ni czej w Kra ko wie, w za kre sie eko no mi ki pro duk cji i ob ro tu
rol ne go  (1978 -1983 rok) .
Przez osiem lat pra co wa ła w kor po ra cji bu dow la nej z udzia -
łem ka pi ta łu za gra nicz ne go, na po cząt ku ja ko głów ny księ go -
wy, a w la tach 1989 -1991 na sta no wi sku Dy rek to ra d/s
fi nan so wych. Pro wa dzi ła rów nież sa mo dziel ną dzia łal ność
go spo dar czą.
Stu dia po dy plo mo we na kie run ku ra chun ko wość ukoń czy ła
w 2000 ro ku w Wyż szej Szko le Za rzą dza nia i Ra chun ko wo ści
w Kra ko wie. W 2005 ro ku uzy ska ła dy plom w za kre sie ad mi ni -
stra cji i za rzą dza nia dla ka dry kie row ni czej w służ bie zdro wia.
W 2002 ro ku ukoń czy ła szko le nie „Za rzą dza nie, mar ke ting świad -
czeń zdro wot nych i spo so by pre zen ta cji idei opie ki pa lia tyw nej”
pod pa tro na tem Fun da cji im. Ste fa na Ba to re go . 
Od 2000 ro ku Dy rek tor Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Ze spo łu
Za kła dów Opie ki Zdro wot nej „Sa na to rium” im . Ja na Paw ła II
w Gór nie. W struk tu rze za kła du funk cjo nu je Za kład Opie kuń -
czo -Lecz ni czy dla 135 pa cjen tów. Dy rek tor Elż bie ta Bu rzyń ska
od lat po dej mu je licz ne dzia ła nia na rzecz utrzy ma nia sze re gu
świad czeń me dycz nych w za kre sie za kła du opie kuń czo -lecz -
ni cze go, a zwłasz cza usług dla pa cjen tów z cho ro bą Al zhe ime -
ra i in ny mi otę pie nia mi. 
Za in te re so wa nia :  ma lar stwo  i tu ry sty ka. 

JÓ ZEF JO DŁOW SKI
Sta ro sta Rze szow ski

Uro dził się 2 sierp nia 1955 r. w So ko ło wie Ma ło pol skim. Żo na ty,
ma dwóch sy nów i cór kę. Od 2002 r. Rad ny Po wia tu Rze szow skie -
go. W 2005 r. zo stał Prze wod ni czą cym Za rzą du Po wia tu Rze szow -
skie go – Sta ro stą Rze szow skim. Peł ni też sze reg funk cji spo łecz nych,
m.in. jest:
Prze wod ni czą cym Ra dy Eu ro re gio nu Kar pac kie go
Pre ze sem Sto wa rzy sze nia Eu ro re gion Kar pac ki -Pol ska
Pre ze sem Za rzą du Sto wa rzy sze nia Sa mo rzą dów Te ry to rial nych
„Aglo me ra cja Rze szow ska”
Prze wod ni czą cym Kon wen tu Po wia tów Wo je wódz twa Pod kar -
pac kie go
Sztan da ro wą in we sty cją re ali zo wa ną przez po wiat rze szow ski jest
bu do wa Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go „Rze szów -Dwo rzy sko”,
czy li kom plek so we uzbro je nie prze szło 80 hek ta rów za kwo tę 78
mi lio nów zł. W par ku po wsta ną fir my, któ re za trud nią oko ło 3 ty -
sią ce osób. Dzia ła nie to re ali zo wa ne jest w ra mach do fi nan so wa nia
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz wój Pol ski Wschod niej. Po wiat Rze -
szow ski jest je dy nym po wia tem w kra ju, któ ry re ali zu je tak du że
przed się wzię cie w za kre sie uzbro je nia te re nów in we sty cyj nych. Ak -
tu al nie, Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny „Rze szów -Dwo rzy sko” jest
naj więk szym i jed nym z naja trak cyj niej szych, kom plek so wo uzbro -
jo nych te re nów in we sty cyj nych w re gio nie.
Po wiat rze szow ski prze zna cza na in we sty cje spo rą część swo je go
bu dże tu, czym wy róż nia się spo śród in nych po wia to wych sa mo -
rzą dów. Wie le przed się wzięć uda ło się zre ali zo wać dzię ki po zy ska -
niu środ ków z ze wnętrz nych źró deł. W ostat nich la tach by ło to oko ło
200 mln zł po zy ska nych w ra mach pro gra mów unij nych, szwaj -
car skich i nor we skich. Klu czo we jest in we sto wa nie w in fra struk tu -
rę dro go wą i tech nicz ną. Od bu do wa no mo sty w Trze bow ni sku,
Dą brów ce Sta rzeń skiej i Ką ko lów ce. W Bła żo wej po wstał pierw szy
w Pol sce i je den z nie licz nych w Eu ro pie in no wa cyj ny most wy ko -
na ny z ma te ria łów kom po zy to wych. Spo re na kła dy in we sty cyj ne
Po wiat Rze szow ski prze zna cza na pod le głe mu pla ców ki służ by
zdro wia oraz edu ka cyj ne. Znacz nym prze obra że niom pod da ny zo -
stał SP ZZOZ „Sa na to rium” im. Ja na Paw ła II w Gór nie, Dom Po mo -
cy Spo łecz nej w Gór nie, a tak że SP ZOZ Nr 2 w Rze szo wie.

Dr hab. n. med. prof. 
Uni wer sy te tu Rze szow skie go 

AR TUR MA ZUR
Dzie kan Wy dzia łu Me dycz ne go

Uro dzo ny 27.04.1966r. w Za brzu, żo na ty, 3 dzie ci. Ab sol went Wy -
dzia łu Le kar skie go Aka de mii Me dycz nej im. Mi ko ła ja Ko per ni ka
w Kra ko wie. Od 2000 ro ku dok tor na uk me dycz nych, spe cja li sta II
stop nia z pe dia trii, spe cja li za cja z en do kry no lo gii. Od 1990 ro ku
pra cow nik Kli nicz ne go Od dzia łu Dzie cię ce go Szpi ta la Wo je wódz -
kie go nr 2 w Rze szo wie, z -ca Or dy na to ra Od dzia łu Dzie cię ce go.
Od 2001 ro ku pra cow nik na uko wy Uni wer sy te tu Rze szow skie go,
Dzie kan Wy dzia łu Me dycz ne go.
Czło nek Eu ro pe an Chil dho od Obe si ty Gro up (ECOG) od 2001 ro ku,
a od 2007 ro ku czło nek za rzą du ( skarb nik), przed sta wi ciel Pol ski
w Eu ro pe an Pa edia tric Aca de my od 2010, czło nek Pol skie go To -
wa rzy stwa Pe dia trycz ne go od 1991, od 1996 ro ku czło nek za rzą -
du Od dzia łu Rze szow skie go PTP , od 2005 Prze wod ni czą cy
Od dzia łu Rze szow skie go PTP , od 2007 ro ku czło nek Za rzą du
Głów ne go PTP od 2011 Vi ce Pre zes ZG PTP, od 2007 rok czło nek Ko -
mi sji En do kry no lo gii i Cho rób Me ta bo licz nych Ko mi te tu Roz wo ju
Czło wie ka PAN, czło nek Pol skie go To wa rzy stwa En do kry no lo gów
Dzie cię cych od 2009 czło nek ZG PTED, czło nek Pol skie go To wa -
rzy stwa Le kar skie go, Czło nek Eu ro pe an So cie ty Pa edia tric En do cri -
no lo gy, Pre zy dent  Eu ro pe an Chil dho od Obe si ty (ECOG).
Au tor wie lu prac na uko wych w szcze gól no ści z za kre su oty ło ści
i nad wa gi u dzie ci. Od 2005 r. se kre tarz re dak cji „Prze glą du Me -
dycz ne go UR i Na ro do we go In sty tu tu Le ków”, z -ca re dak to ra na -
czel ne go re dak cji „Pe dia tria Pol ska”, czło nek ko mi te tów
na uko wych Pe dia trii Pol skiej, Prze glą du Pe dia trycz ne go, En do -
kry no lo gii, Oty ło ści i Cho rób Prze mia ny Ma te rii, Tren dy w En do -
kry no lo gii, re cen zent prac w In ter na tio nal Jo ur nal of Pe dia tric
Obe si ty oraz  Jo ur nal of Epi de mio lo gy and Com mu ni ty He alth,
Athe ro sc le ro sis, Ame ri can Jo ur nal of Hy per ten sion, Ac ta Pa edia -
tri ca.
Za in te re so wa nia: mu zy ka kla sycz na, po dró że.

Prof. dr hab. med. Ha li na Bar to sik -Psu jek, UR

Spe cja li sta neu ro log. Ab sol went ka Aka de mii Me -
dycz nej w Lu bli nie. Przez wie le lat pra co wa ła
w Kli ni ce Neu ro lo gii Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Lu bli nie, a w stycz niu 2015 ro ku ob ję ła kie row -
nic two Kli ni ki Neu ro lo gii Kli nicz ne go Szpi ta la Wo -
je wódz kie go Nr 2 w Rze szo wie. Spe cja li zu je się
w dia gno sty ce i te ra pii cho rób neu ro im mu no lo gicz -
nych, a szcze gól nie stward nie nia roz sia ne go. Pro wa dzi ba da nia
na uko we do ty czą ce róż nych aspek tów tej cho ro by. Jej za in te re so -
wa nia obej mu ją rów nież dia gno sty kę i te ra pię cho rób na czy nio -
wych mó zgu oraz cho rób neu ro zwy rod nie nio wych.  Jest au tor ką
po nad 200 prac i do nie sień zjaz do wych opu bli ko wa nych w pol -
skich i za gra nicz nych cza so pi smach na uko wych oraz lau re at ką
wie lu na gród za dzia łal ność na uko wą i or ga ni za cyj ną. Jest współ -
or ga ni za to rem szko leń i kam pa nii edu ka cyj nych do ty czą cych
stward nie nia roz sia ne go i cho rób neu ro zwy rod nie nio wych kie ro -
wa nych do le ka rzy i pa cjen tów. 

Dr hab. n. med. 
Jo an na Bla dow ska, UM Wro cław

Ab sol went ka Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu
i Stu diów Dok to ranc kich w AM we Wro cła wiu.
W 2006 r. uzy ska ła ty tuł dr n. me dycz nych, a w 2009
r. spe cja li za cję w dzie dzi nie ra dio lo gii i dia gno sty ki ob -
ra zo wej. We wrze śniu 2015 r. uzy ska ła eu ro pej ską spe -

cja li za cję z neu ro ra dio lo gii – Eu ro pe an Di plo ma in Neu ro ra dio lo gy
(Ne apol 2015) i w tym sa mym mie sią cu ty tuł dok to ra ha bi li to wa ne -
go. Jest lau re at ką m.in: Mię dzy na ro do wej Na gro dy Eu ro pej skie go
To wa rzy stwa Neu ro ra dio lo gicz ne go, Na gro dy Fun da cji Ko ściusz -
kow skiej. Jest człon kiem Pol skie go Le kar skie go To wa rzy stwa Ra dio -
lo gicz ne go, Eu ro pej skie go To wa rzy stwa Ra dio lo gicz ne go,
Eu ro pej skie go To wa rzy stwa Neu ro ra dio lo gicz ne go, Pol skie go To -
wa rzy stwa Na uko we go AIDS, Człon kiem Gru py Eks per tów Neu ro -
-HIV. Za wo do wo zwią za na z Uni wer sy te tem Me dycz nym we
Wro cła wiu. Za in te re so wa nia: ta niec, li te ra tu ra i tu ry sty ka gór ska.

Lek. med. 
Elż bie ta Płon ka -Pół to rak, 
SPZ ZOZ Gór no
Spe cja li sta neu ro log. Pra cu je w Kli nicz -
nym Szpi ta lu Wo je wódz kim nr 2 im. Św.
Ja dwi gi Kró lo wej w Rze szo wie oraz
SPZ ZOZ „Sa na to rium” im. Ja na Paw ła
II w Gór nie. Spe cja li zu je się w le cze niu pa da czek oraz
ze spo łów otę pien nych. Au tor ka i współ au tor ka pu bli ka -
cji na uko wych w dzie dzi nie epi lep to lo gii i po pu lar no -
nau ko wych w za kre sie cho rób otę pien nych. Po nad to
no to rycz nie fo to gra fu je i pi sze wier sze.

Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Tomasz Sobów, Zakład
Psychologii Lekarskiej UM Łódź

Ab sol went Aka de mii Me dycz nej
w Ło dzi (1990), spe cja li sta II stop nia
w za kre sie psy chia trii od 1997, dok tor
na uk me dycz nych (1995), ha bi li ta cja

(2005), od 2008 ro ku pro fe sor nad zwy czaj ny Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go w Ło dzi. Spe cja li stycz ne szko le nia
w za kre sie psy chia trii i psy cho ge ria trii w Uni ver si tat
Rechts der Isar (Mo na chium, Niem cy) oraz Uni ver si te
de Lie ge (Bel gia). Za in te re so wa nia kli nicz ne obej mu ją
za bu rze nia afek tyw ne (ze szcze gól nym uwzględ nie niem
cho ro by afek tyw nej dwu bie gu no wej i de pre sji opor nej
na le cze nie), psy cho tycz ne oraz otę pie nia, zwłasz cza
prze bie ga ją ce z to wa rzy szą cy mi za bu rze nia mi za cho wa -
nia i ob ja wa mi psy cho tycz ny mi. Zaj mu je się pa cjen ta mi
neu rop sy chia trycz ny mi, cho ry mi na cho ro by neu ro lo -
gicz ne (cho ro ba Par kin so na, cho ro ba Hun ting to na, pa -
dacz ka, mi gre na i in ne) z to wa rzy szą cy mi pro ble ma mi
na tu ry psy chicz nej, ta ki mi jak de pre sje i psy cho zy.
Był or dy na to rem od dzia łu psy chia trii ogól nej w kli ni ce
psy chia trii w Ło dzi (1997-2000), a od 2000 (do dziś)
kie row ni kiem od dzia łu psy cho ge ria trii tam że. Od 2008
ro ku jest kie row ni kiem Za kła du Psy cho lo gii Le kar skiej
Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ło dzi.

Prof. dr hab. n. med. Marek Sąsiadek, UR

Prof. Ma rek Są sia dek ukoń czył stu dia na Wy dzia le Le -
kar skim Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu, uzy sku -
jąc dy plom le ka rza w ro ku 1978. Pra cę za wo do wą
roz po czął w Pra cow ni Neu ro ra dio lo gicz nej Kli ni ki
Neu ro chi rur gii AM. W 1981 r. uzy skał spe cja li za cję
I stop nia, zaś w 1984 r. II stop nia z ra dio dia gno sty ki.
W 1985 r. zo stał kie row ni kiem Pra cow ni Neu ro ra dio lo -
gicz nej Kli ni ki Neu ro chi rur gii AM, po zo sta jąc na tym sta no wi sku
do 1994 r., a na stęp nie spra wu jąc nad zór me ry to rycz ny nad tą Pra -
cow nią z ra mie nia Ka te dry i Za kła du Ra dio lo gii AM. W ro ku 1986
otrzy mał ty tuł dok to ra na uk me dycz nych. W 1993 r. zo stał kie row -
ni kiem no wo po wsta łe go Ośrod ka To mo gra fii Kom pu te ro wej
w Szpi ta lu im. T. Mar ci nia ka we Wro cła wiu, a w 1998 r. kie row ni kiem
Dzia łu Ra dio lo gii te go Szpi ta la. W 1997 r. uzy skał sto pień na uko wy
dok to ra ha bi li to wa ne go na uk me dycz nych. W paź dzier ni ku 2002 r.
ob jął funk cję kie row ni ka Za kła du Neu ro ra dio lo gii Ka te dry Ra dio -
lo gii AM we Wro cła wiu. W 2003 r. zo stał po wo ła ny na sta no wi sko

pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Za kła dzie Neu ro ra dio lo gii Ka -
te dry Ra dio lo gii AM we Wro cła wiu. W 2006 r. na wnio sek
prof. Są siad ka, Za kład Neu ro ra dio lo gii Ka te dry Ra dio lo gii
AM we Wro cła wiu zmie nił na zwę na Za kład Ra dio lo gii
Ogól nej, Za bie go wej i Neu ro ra dio lo gii Ka te dry Ra dio lo gii
AM we Wro cła wiu, co zwią za ne by ło z roz sze rze niem za dań
Za kła du na wszyst kie pra cow nie ra dio lo gicz ne w ob rę bie
Aka de mic kie go Szpi ta la Kli nicz ne go. W 2007 r. uzy skał ty tu -
łu pro fe so ra, a w 2008 r. zo stał po wo ła ny na sta no wi sko pro -

fe so ra zwy czaj ne go. Od 2009 r. jest kie row ni kiem Ka te dry Ra dio lo gii
AM we Wro cła wiu.
Rów no le gle prof. Są sia dek dzia łał ak tyw nie w to wa rzy stwach na -
uko wych: Pol skim Le kar skim To wa rzy stwie Ra dio lo gicz nym
(PLTR), Pol sko -Nie miec kim To wa rzy stwie Ra dio lo gicz nym, a tak -
że w Eu ro pej skim To wa rzy stwie Ra dio lo gicz nym (ESR), gdzie ak -
tu al nie jest człon kiem Za rzą du Ko mi te tu ds. Za wo do wych. Był
pre zy den tem kon gre su Eu ro pej skie go To wa rzy stwa Neu ro ra dio lo -
gicz ne go (ESNR) w 2008 r., jest też przed sta wi cie lem Pol ski w Sek -
cji Ra dio lo gii Eu ro pej skiej Unii Le ka rzy Spe cja li stów (UEMS).
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Plan konferencji Rada naukowa
Rozwiązywanie problemów osób starszych, chorych na zespoły otępienne, 

w tym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów poprzez działania edukacyjne z zakresu
rozpoznawania zespołów otępiennych, opieki i rehabilitacji osób chorych i starszych.

13:00 – 14:00 Re je stra cja

14:00–14:30  Ce re mo nia otwar cia

14:30–15:30 Wy kład in au gu ra cyj ny
Prof. Sa ra N. Bur ke, Uni ver si ty of  Flo ri da, 
„Struk tu ra ko ro wa i jej funk cja w sta rze niu się i cho ro bie
Al zhe ime ra” 

15:30-16:00 Se sja I – Neu ro obra zo wa nie - część 1
1.Prof. dr hab.n.med. An drzej Urba nik, UR, 
„Po myśl  ne i nie  po myś l  ne s ta rze nie  s i ę  mó zgu 
– ba da nie w pro to no wej spek tro sko pii r e zo nan su ma gne -
tycz ne go (HMRS)”

16:00-16:45  Prze rwa ka wo wa/Lunch

16:45-17:45 Se sja II – Bio lo gia to wa rzy szą ca za bu rze -
niom ge ne tycz nym 
1. Dr hab. n. med. Iza be la Za wlik, Pro fe sor UR, 
„Epi ge ne tycz ne me cha ni zmy w cho ro bie Al zhe ime ra”

2. Prof. dr hab.n.med. An drzej Szczu dlik, Kli ni ka Neu -
ro lo gii Kra ków UJ, 
„Bio mar ke ry w otę pie niach – kon cep cja czy rze czy wi stość?” 

17:45-18:00  Se sja pla ka to wa – ko la cja

8:00–9:00 Re je stra cja

9:00-10:00 Se sja III – Sta rze nie i ze spo ły otę pien ne ja ko
pro blem zdro wia pu blicz ne go
1.Dr n.med. Wal de mar Bu rzyń ski, UR, „Epi de mio lo gia de -
men cji i cho ro by Al zhe ime ra w Pol sce, Nor we gii i na świe cie”
2. Ma rian ne Munch, MSc. Lic. Mar te Meo Su per vi sor,
NKS Ola vi ken Nor way, W ja ki spo sób mo że Me to da Mar te
Meo przy czy nić się do utwo rze nia współ pra cy i re duk cji za sto so wa -
nia ko er cji/przy mu su w opie ce nad cho ry mi z de men cją?

10:00–11:00 Se sja IV –Te ra pia w cho ro bie Al zhe ime -
ra– część 1
1. Min na Hy nin nen, PhD psy cho log (Nor we gia) „Sta ny lę -
ko we i za kłó ce nia czyn no ści psy chicz nych wśród pa cjen tów w po de szłym
wie ku z za bu rze nia mi po znaw czy mi” 
2. Prof. Sa ra La zar, Ha rvard Uni ver si ty, „Me dy ta cja i neu ro -
pla stycz ność – po ten cjał Mind ful ness 
w le cze niu cho ro by Al zhe ime ra” 
11:00-11:45 Prze rwa ka wo wa

11:45-13:15  Se sja V –Róż ne ob li cza cho rób neu ro de -
ge ne ra cyj nych
1. Lek med. Elż bie ta Płon ka -Pół to rak, SPZ ZOZ Gór -
no, „Otę pie nie głę bo kie - wy zwa nia 
i moż li wo ści te ra peu tycz ne”
2. Prof. dr hab.n.med. Ha li na Bar to sik -Psu jek, UR,
„Róż ne ob li cza kli nicz ne cho rób 
neu ro de ge ne ra cyj nych”
3. Prof. nadzw. dr hab.n.med. To masz So bów,Za kład
Psy cho lo gii Le kar skiej UM Łódź, 
„Cho ro ba Al zhe ime ra ja ko cho ro ba neu ro lo gicz na i psy chia -
trycz na”

13:15-13:45 Ses sion VI – Neu ro obra zo wa nie – część 2
1.Dr hab.n. med. Jo an na Bla dow ska, UM Wro cław, prof.dr
hab.n.med. Ma rek Są sia dek, UR „Zmia ny na czy nio po chod ne
w cho ro bach otę pien nych – dia gno sty ka ob ra zo wa”

13:45-15:00 Lunch

15:00-16:30 Se sja VII – Te ra pia w cho ro bie Al zhe ime -
ra– część 2
1. Hon. Dscie, Jo han na Eli sa beth van Brug gen, Uni -
ver si ty of  Bri gh ton,
„ De men cja i te ra pia za ję cio wa” 
2. Prof. dr hab. n. med. Piotr Tut ka, UR, „Osią gnię cia w
far ma ko te ra pii w cho ro bie Al zhe ime ra”
3. Dr hab. n. med. Ja cek Ta bar kie wicz, prof  UR,
„Osią gnię cia w ak tyw nej i bier nej 
im mu no te ra pii w cho ro bie Al zhe ime ra”. 

9:00 – 13:00  Zwie dza nie ośrod ka w Gór nie i warsz ta ty 
1. mgr inż. Elż bie ta Bu rzyń ska, Dy rek tor SPZ ZOZ „Sa na to -
rium” w Gór nie, „Pre zen ta cja jed nost ki”
2. mgr inż. Jó zef  Kiełb, Dy rek tor DPS w Gór nie,
„Pre zen ta cja jed nost ki”

13:00-14:30  Lunch

ZA KOŃ CZE NIE KON FE REN CJI

CZWARTEK, 10 Grudzień 2015 r.

PIĄTEK, 11 Grudzień 2015 r.

SOBOTA, 12 Grudzień 2015 r.

Dr hab. n. med. Iza be la Za wlik, 
pro fe sor UR
Dr hab. n. med. Iza be la Za wlik pra cu je
na sta no wi sku Pro fe so ra nad zwy czaj ne -
go na Uni wer sy te cie Rze szow skim od
2013 ro ku, gdzie peł ni funk cję kie row ni -
ka Za kła du Ge ne ty ki La bo ra to ryj nej. Jej dzia łal ność
dy dak tycz na zwią za na jest z pro wa dze niem za jęć teo -
re tycz nych i prak tycz nych  z dia gno sty ki la bo ra to ryj -
nej i ge ne ty ki na kie run kach me dycz nych UR. Od 2003
do 2013 ro ku Prof. Za wlik pra co wa ła w Za kła dzie Pa -
to lo gii Mo le ku lar nej i Neu ro pa to lo gii na Uni wer sy te cie
Me dycz nym w Ło dzi. W la tach 2006-2008 oby wa ła za -
gra nicz ny staż po dok tor ski w In ter na tio nal Agen cy for
Re se arch on Can cer (WHO) w Lyonie we Fran cji,
gdzie prze pro wa dza ła ana li zy po li mor fi zmu ge ne tycz -
ne go i za bu rzeń mo le ku lar nych w gu zach mó zgu – gle -
ja kach (ba da nia po pu la cyj ne). Po sia da 15-let nie
do świad cze nie w pro wa dze niu ba dań na uko wych
w dzie dzi nie bio lo gii mo le ku lar nej cho rób no wo two -
ro wych i neu ro de ge ne ra cyj nych. Obec nie jej ba da nia
są na kie ro wa ne głów nie na za bu rze nia epi ge ne tycz ne
w no wo two rach, cho ro bie Al zhe ime ra i in nych cho ro -
bach oraz w sta rze niu się or ga ni zmu czło wie ka.
Uczest ni czy w re ali za cji wie lu pro jek tów ba daw czych.
Jest eks per tem: Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju, Pol skiej Agen cji Roz wo ju Przed się bior czo ści,
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Mi ni ster -
stwo Zdro wia, Mi ni ster stwo Go spo dar ki i Urzą du Mar -
szał kow skie go w Ło dzi. 

Dr hab. Sa ra N. Bur ke, 
Uni wer sy tet Flo ri da, 
Col le ge of Me di ci ne
Wy dział Neu ro bio lo gii

Dr. Sa ra N. Bur ke po sia da po nad dzie się cio let nie kwa -
li fi ka cje w dzie dzi nie pod staw neu ro bio lo gicz nych sta -
rze nia się po znaw cze go. Jej kwa li fi ka cje na uko we,
po dok tor skie by ły nad zo ro wa ne przez Ca rol A. Bar nes
na Uni wer sy te cie Ari zo na Eve lyn F. McK ni ght In sty tut
Mó zgu. Ja ko prak ty kant ka Dr. Bar nes, Dr. Bur ke opa -
no wa ła umie jęt no ści w po zy ski wa niu oraz ana li zie wy -
so kiej gę sto ści po je dyn czej jed nost ki re je stra cji
elek tro fi zjo lo gicz nych u po bu dzo nych mło dych oraz
star szych szczu rów, a tak że mo de lo wa nie sta rze nia się
po znaw cze go u gry zo ni oraz zwie rząt z rzę du na czel -
nych.  Dr. Bur ke do łą czy ła do ze spo łu Uni wer sy te tu na
Wy dzia le Neu ro bio lo gii w 2013 ro ku oraz zo sta ła uho -
no ro wa na Na gro dą D.B. Ma rqu is Neu ro bio lo gia Be ha -
wio ral na (2008 oraz 2010) oraz Na gro dą za Wzo ro we
Na ucza nie (2015).

Prof. dr hab.n.med. 
An drzej Stanisław Urba nik

Ab sol went Wy dzia łu Le kar skie go Aka de -
mii Me dycz nej w Kra ko wie. W 1991 r. uzy -
skał ty tuł spe cja li sty i dr na uk me dycz nych,
w 2003 r. sto pień dr hab. n. me dycz nych, w 2003 ty tuł
pro fe so ra, a w 2013 r. pro fe so ra zwy czaj ne go. Pra co wał
m.in. w Ka te drze Ra dio lo gii AM w Kra ko wie, Pań stwo -
wym Szpi ta lu Kli nicz nym AM w Kra ko wie, In sty tu cie
Ra dio lo gi AM w Gdań sku i Szpi ta lu Kli nicz nym AM
w Gdań sku. W 1992 ro ku wró cił do Kra ko wa i pra co wał
w Ka te drze Ra dio lo gii Col le gium Me di cum UJ oraz
w Za kła dzie Dia gno sty ki Ob ra zo wej Szpi ta la Uni wer sy -
tec kie go w Kra ko wie. Od 2013 ro ku w Ka te drze Elek -
tro ra dio lo gii Wy dzia łu Me dycz ne go Uni wer sy te tu
Rze szow skie go. Opu bli ko wał po nad 260 ar ty ku łów
w cza so pi smach pol skich i za gra nicz nych oraz po nad
660 stresz czeń pre zen ta cji na kon gre sach pol skich i za -
gra nicz nych. Lau re at wie lu na gród i od zna czeń. Za in te -
re so wa nia: po ezja, hi sto ria cy wi li za cji, że glar stwo,
po dró że.

Prof. dr hab.n.med. 
Andrzej Szczudlik 
Klinika Neurologii Kraków UJ 

Spe cja li sta neu ro log, by ły kie row nik Kli ni ki
Neu ro lo gii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go -
- Col le gium Me di cum (UJ CM). Ma sze ro ki za kres wie dzy
i do świad cze nie w roz po zna wa niu wie lu rzad kich cho rób
i trud nych przy pad ków, szcze gól nie w za kre sie cho rób po -
wo du ją cych za bu rze nia pa mię ci i in nych funk cji po znaw -
czych, cho rób ob ja wia ją cych się par kin so ni zmem i in ny mi
za bu rze nia mi ru cho wy mi, a tak że bó lem, szcze gól nie
prze wle kłym, neu ro pa tycz nym i gło wy.
Z ini cja ty wy Pol skie go To wa rzy stwa Al zhe ime row skie go
współ au tor pro jek tu pro gra mu: Na ro do wy pro gram ba -
dań cho rób mó zgu pro wa dzą cych do otę pie nia (gru dzień
2010 r.). Współ twór ca Uni wer sy tec kie go Cen trum In ter -
wen cyj nych Te ra pii Ostre go Uda ru Mó zgu (CI TO), uru -
cho mio ne go w grud niu 2012 ro ku. Re dak tor Ra por tu
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich : Sy tu acja osób cho rych
na cho ro bę Al zhe ime ra w Pol sce, maj 2014 r. Współ au tor
licz nych pu bli ka cji m.in. z za kre su cho ro by Par kin so na,
cho ro by Hun ting to na i Al zhe ime ra, in nych form otę pien -
nych wy wo ła nych przez cho ro by zwy rod nie nio we i na czy -
nio we mó zgu. 
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Cel projektu
Po trze ba re ali za cji pro jek tu pn. „Roz bu do wa, prze bu do -

wa pa wi lo nu Nr 10 ZOL dla osób star szych i prze wle kle
cho rych w Gór nie wraz z in fra struk tu rą” uwa run ko wa na
jest przy czy ną na tu ry de mo gra ficz nej i zdro wot nej.

Roz po zna nie sy tu acji de mo gra ficz nej i pro ble mów zdro -
wot nych w po pu la cji jest pod sta wą do wszel kich dzia łań za -
po bie gaw czych, dia gno stycz no -lecz ni czych, re ha bi li ta cyj nych
oraz edu ka cyj nych. W związ ku ze zmie nia ją cy mi się tren da -
mi  zja wisk zdro wot nych, de mo gra ficz nych i spo łecz nych,
ko niecz ne jest do sto so wa nie dzia łań do ak tu al nych po trzeb.
Re ali zo wa ne przed się wzię cia do ty czą róż nych dzie dzin ży cia
spo łecz no -go spo dar cze go, w tym rów nież zwią za nych ze
zdro wiem pu blicz nym i ogra ni cze niem spo łecz nych nie rów -
no ści w zdro wiu dla osób star szych i nie sa mo dziel nych. Ba -
da nia i sta ty sty ki pro wa dzo ne przez Świa to wą Or ga ni za cję
Zdro wia wska zu ją na ogra ni czo ny do stęp do od po wied niej
opie ki dłu go ter mi no wej ob ser wo wa ny szcze gól nie w kra jach
o ni skim i śred nim do cho dzie, w tym rów nież w Pol sce. Eks -
per ci ostrze ga ją, że ko niecz na jest zmia na sys te mów opie ki
zdro wot nej i do sto so wa nie ich do po trzeb po pu la cji o zmie -
nia ją cej się struk tu rze wie ko wej.

Sza cu je się, że w wo je wódz twie pod kar pac kim z ze spo -
ła mi otę pien ny mi zwią za ny mi z cho ro bą Al zhe ime ra, bo ry -
ka się  kil ka na ście ty się cy osób (10-12 tys.), z cze go do brą
opie ką le kar ską ob ję tych jest oko ło 10% tej po pu la cji. Nie
wy ni ka to tyl ko i wy łącz nie z ogra ni czo nej licz by miejsc ho -
spi ta li za cji oraz moż li wo ści nad zo ru am bu la to ryj ne go w re -
gio nie, za pew nia ją cych wła ści wą opie kę nad ta ki mi
oso ba mi, ale rów nież z ogra ni czo nej wie dzy spo łe czeń stwa
na te ma ty zwią za ne z otę pie nia mi (m.in. wcze sne go roz po -
zna nia), a w koń cu sa mych le ka rzy pierw sze go kon tak tu,
któ rzy czę sto nie są w sta nie od po wied nio wcze śnie zdia -

gno zo wać ze spo łów otę pien nych, po przez zle ce nie od po -
wied nich ba dań.

Re ali za cja przed się wzię cia sta no wią ce go przed miot pro -
jek tu sta no wi wyj ście na prze ciw pro ble mom osób star szych,
cho rych na ze spo ły otę pien ne, w tym na cho ro bę Al zhe -
ime ra, ale rów nież ich opie ku nów, m.in. po przez dzia ła nia
edu ka cyj ne z za kre su wcze sne go roz po zna wa nia ze spo łów
otę pien nych, opie ki i re ha bi li ta cji osób cho rych  i star szych.
Pro jekt po zwo li na wy dzie le nie w ra mach ist nie ją ce go Za -
kła du Opie kuń czo - Lecz ni cze go w Gór nie 70 miejsc dla
osób cho rych na ze spo ły otę pien ne (obec nie prze by wa ją -
cych w kil ku bu dyn kach), przy go to wa nie w tym ce lu od po -
wied niej in fra struk tu ry stwa rza ją cej naj bar dziej do god ne
wa run ki do opie ki i le cze nia osób star szych oraz nie sa mo -
dziel nych. Po dej mo wa ne dzia ła nia nie in we sty cyj ne po zwo -
lą m.in. na pro wa dze nie edu ka cji w za kre sie opie ki nad
oso ba mi z ze spo ła mi otę pien nym, kam pa nii świa do mo ścio -
wej wśród młod szej czę ści spo łe czeń stwa nt. pro ble mów
wie ku po de szłe go, zwięk sza nie kwa li fi ka cji ka dry SP ZZOZ
„Sa na to rium” w Gór nie do opie ki i le cze nia ta kich osób, co
po zwo li na do sto so wa nie ofe ro wa nej opie ki zdro wot nej
w ce lu spro sta nia po trze bom szyb ko ro sną cej po pu la cji
osób prze wle kle cho rych, nie sa mo dziel nych i star szych.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny w 80% ze środ ków Nor -
we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go, a po zo sta łe 20% sta -
no wi wkład wła sny SP ZZOZ „Sa na to rium” w Gór nie,
za gwa ran to wa ny po przez środ ki po cho dzą ce z Po wia tu
Rze szow skie go.

Elż bie ta Bu rzyń ska
Dy rek tor SPZ ZOZ „Sa na to rium”

im. Ja na Paw ła II w Gór nie

Dr n. med.  Wal de mar Bu rzyń ski, UR
W 1981 ro ku ukoń czył kie ru nek bio lo gii,
na Wy dzia le Bio lo gii i Na uk o Zie mi, Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie. Od
paź dzier ni ka 1982 do koń ca 2008 ro ku pra -
co wał w Wo je wódz kiej Sta cji Sa ni tar no -
-Epi de mio lo gicz nej w Rze szo wie, od
młod sze go asy sten ta po sta no wi sko Pań stwo we go Wo -
je wódz kie go In spek to ra Sa ni tar ne go w Rze szo wie – Dy -
rek to ra WSSE. W 1986 ro ku uzy skał ty tuł spe cja li sty
I stop nia z za kre su hi gie ny i epi de mio lo gii, a w 1993 ro -
ku ty tuł spe cja li sty II stop nia z za kre su hi gie ny. W 2001
ro ku ukoń czył stu dia po dy plo mo we z za kre su za rzą dza -
nia w sfe rze usług me dycz nych w Wyż szej Szko le Biz -
ne su w Tar no wie. Od paź dzier ni ka 2010 r. pra cu je
w Wy dzia le Me dycz nym Uni wer sy te tu Rze szow skie go.
W paź dzier ni ku 2013 ro ku uzy skał sto pień na uko wy
dok to ra na uk me dycz nych w za kre sie bio lo gii me dycz nej
na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go
w Kra ko wie. Od mar ca 2014 ro ku ad iunkt w In sty tu cie
Pie lę gniar stwa i Na uk o Zdro wiu Wy dzia łu Me dycz ne go
Uni wer sy te tu Rze szow skie go. Za in te re so wa nia za wo do -
we: epi de mio lo gia bie gu nek za kaź nych dzie ci do lat
dwóch, za ka żeń HIV i za cho ro wań na AIDS, za po bie ga -
nie i zwal cza nie za ka żeń wi ru sa mi HBV i HCV, in fek cje
han ta wi ru so we (HFRS) na Pod kar pa ciu, za ka że nia szpi -
tal ne w szpi ta lach re gio nu, za gro że nia ewen tu al ną epi de -
mią wy rów naw czą HAV, sy tu acja epi de mio lo gicz na
otę pień i cho ro by Al zhe ime ra na Pod kar pa ciu.

Marianne Munch, MSc, Lic., 
Marte Meo Supervisor, 
NKS Olaviken Norwegia

Szpi tal Ge ron top sy chia trycz ny, pie lę gniar -
ka ge ria trycz na – 1977, ma gi ster re la cji kli -
nicz nych – 2010, te ra peu ta Mar te Meo
– 2000, li cen cjo no wa ny ko or dy na tor Mar te Meo – 2009.
Opu bli ko wa ła wie le ar ty ku łów oraz roz dzia łów w książ -
kach na te mat me to dy Mar te Meo w opie ce osób cier pią -
cych na de men cję. Li der ka  w Nor we skim Na ro do wym
Pro gra mie Roz wo jo wym w opie ce skon cen tro wa nej na
czło wie ku we współ pra cy z Cen trum Na ro do wym Na -
uki i Roz wo ju w De men cji oraz ze Szpi ta lem Sy ke hu set
In n lan det. 

Kia Minna Hynninen, 
PhD psycholog (Norwegia)

Dok to rat z psy cho lo gii, spe cja li za cja
z ge ron top sy cho lo gii kli nicz nej. Obec -
nie pra cu je w NKS Ola vi ken, ja ko psy -
cho log kli nicz ny i dy rek tor ba dań.
Pra cu je rów nież na Uni wer sy te cie
w Ber gen, Wy dzia le Psy cho lo gii, ja ko
pro fe sor nad zwy czaj ny. Prof. Sara Lazar, 

Uniwersytet w Harvardzie

Sa ra W. La zar, PhD* (dok tor) jest Pra -
cow ni kiem Na uko wym w Ka te drze
Psy chia trii w Mas sa chu setts Ge ne ral
Ho spi tal oraz Pro fe so rem Nad zwy czaj -
nym w dzie dzi nie Psy cho lo gii  Szko ły
Me dycz nej w Ha rvar dzie.  Jej ba da nia kon cen tru ją
się na wy ja śnia niu me cha ni zmów neu ro no wych le żą -
cych u pod staw po zy tyw nych skut ków jo gi oraz me -
dy ta cji, za rów no w wa run kach kli nicz nych oraz
u osób zdro wych. Jest au tor ką  „Me di ta tion and Psy -
cho the ra py” („Me dy ta cja oraz Psy cho te ra pia” (Gu -
il ford Press). Prak ty ku je jo gę oraz  me dy ta cję
świa do mą od  1994 ro ku. Jej ba da nia by ły
przed sta wia ne w wie lu  ma ga zy nach oraz
ser wi sach in for ma cyj nych  ta kich jak,
The New York Ti mes, USA To day,
CNN, oraz We bMD.


