
Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk 
 
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych  
i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych  
i diabetologii. Działalność dydaktyczną prowadzi 
zarówno w zakresie przeddyplomowym, jak  
i podyplomowym, skierowaną do lekarzy, 
pielęgniarek, położnych i edukatorów 
diabetologicznych. Autorka wielu publikacji 
naukowych, podręczników i monografii z dziedziny 
diabetologii.  
W praktyce klinicznej zajmuje się chorymi  
z wszystkimi typami cukrzycy, w pracy naukowej  

wiodącym tematem badań są problemy ciąży u pacjentek z cukrzycą. 
Członek Zespołu Ekspertów do spraw Zaleceń Klinicznych dotyczących postępowania 
u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz członek Rady 
Naukowej Programu Leczenia Pompami Insulinowymi kobiet chorujących na cukrzycę 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Członek Zarządu 
Głównego PTD i Przewodnicząca Sekcji Diabetologii Położniczej PTD, członek European 
Association for the Study of Diabetes. 
 
 

Dr n. med. Andrzej Gawrecki 
 
Adiunkt w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych  
i Diabetologii UM im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu. Specjalista chorób wewnętrznych  
i diabetologii. 
Nauczyciel akademicki, wykładowca na kursach 
prowadzonych w ramach szkolenia podyplomowego 
lekarzy, pielęgniarek i edukatorów diabetologicznych. 
Autor i współautor publikacji oryginalnych i poglądowych,  
rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych 
dotyczących diabetologii. 

Jego zawodową pasją są nowoczesne technologie w leczeniu cukrzycy, w szczególności 
osobiste pompy insulinowe, systemy ciągłego monitorowania glikemii oraz 
telemedycyna. Jest m.in. inicjatorem „Tygodni osobistych pomp insulinowych” - 
programu edukacyjnego dla pacjentów realizowanego w Klinice Diabetologii w 
Poznaniu. Zainteresowanie sportem i jego czynne uprawianie przekłada się na jego 
codzienną pracę zawodową i naukową - m.in. organizuje obozy piłkarskie dla 
młodzieży z cukrzycą typu 1, którym patronuje Polskiego Związku Piłki Nożnej i 
sprawował opiekę nad drużyną reprezentującą Polskę na międzynarodowych 
turniejach piłki nożnej dla dzieci z cukrzycą Junior Cup Diabetes. 
 
 
 



Dr n.med. Anna Kaczmarek 
 
Psycholog w Klinice Pediatrii, Diabetologii, 
Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi. 
Wykładowca na kursach dla lekarzy przygotowujących 
się do specjalizacji w dziedzinie diabetologii, a także dla 
nauczycieli opiekujących się dziećmi chorymi na 
cukrzycę. Uczestniczy w projektach badawczych, w tym 
w projekcie EIT Health CLOSE. 
Swoją aktywność zawodową wiąże z diabetologią wieku 

rozwojowego. Obejmuje dzieci i młodzież chorujące na cukrzycę wraz z ich rodzinami 
opieką dotyczącą wspierania w chorobie, motywowania do efektywnego leczenia,  
a także - w razie potrzeby - wykonuje badania diagnostyczne.  
 
 
Dr n. med. Marcin Kosiński 
 
Pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Centralnego Szpitala 
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas studiów 
realizował indywidualny tok studiów w Klinice Diabetologii i Chorób Metabolicznych 
UM w Łodzi. Po zakończeniu studiów kontynuował działalność naukowo-dydaktyczną 
i kliniczną w ramach Stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Klinice Diabetologii  
i Chorób Przemiany Materii. Działalność zawodową rozwijał również w Klinice 
Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki  
w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii. Spośród licznych 
zainteresowań w zakresie diabetologii szczególnie koncentruje się na terapii 
pacjentów z cukrzycą typu 1, szczególnie z wykorzystaniem najnowszych narzędzi 
terapeutycznych, takich jak systemy ciągłego monitorowania glikemii, czy osobiste 
pompy insulinowe, swoją pracę dzieląc pomiędzy Klinikę, a przykliniczną poradnię 
diabetologiczną. 
Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 
 
mgr Barbara Kucharska - mgr dziennikarstwa, Kosmetolog, Edukator Zdrowotny, 
fundator - założyciel Fundacji Diabeciaki, charytatywnie działająca w obszarze zdrowia 
od 2002 r. Organizuje konferencje naukowe,  konferencje dla pacjentów, turnusy 
rehabilitacyjne, kampanie społeczne, obozy sportowe dla osób z cukrzycą. Prowadzi 
edukację zdrowotną  w szkołach i przedszkolach, w zakładach opiekuńczych. Autorka 
pomysłu i programu  utworzenia studiów podyplomowych dla edukatorów 
zdrowotnych, także autorka publikacji naukowej na temat roli edukatora jako 
asystenta osoby niepełnosprawnej w placówkach oświatowych,  walcząca tym samym 
z problemem dyskryminacji chorych przewlekle w szkołach. Współpracuje  
z Rzecznikiem Praw Pacjenta, Narodowym Funduszem Zdrowia, z licznymi 
organizacjami pacjentów w Polsce i za granicą. 
 



Dr hab. n. med. Beata Mianowska 
 
Adiunkt w Klinice Pediatrii, Diabetologii i Nefrologii 
I Katedry Pediatrii UM w Łodzi, pracownik Oddziału 
Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii 
oraz Poradni Diabetologicznej dla dzieci i młodzieży 
Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. 
Konopnickiej w Łodzi. Specjalista w dziedzinie 
pediatrii i diabetologii oraz endokrynologii  
i diabetologii dziecięcej. Nauczyciel akademicki, 
wykładowca na kursach specjalistycznych  
i konferencjach dla lekarzy oraz na szkoleniach 
dotyczących cukrzycy, m.in. dla edukatorów 

zdrowotnych i nauczycieli.  
Kierownik i wykonawca w projektach naukowych MNiSW/NCN. Autorka  
i współautorka wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych oraz kilku 
rozdziałów w podręcznikach z zakresu diabetologii i endokrynologii dziecięcej. 
Zainteresowania kliniczne i naukowe dotyczą m.in. nowoczesnych metod leczenia 
cukrzycy typu 1, praktycznych aspektów funkcjonowania dziecka z cukrzycą  
w środowisku, możliwości szerszego wykorzystywania nowoczesnych technologii  
w leczeniu osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Członek Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, 
European Association for the Study of Diabetes oraz International Society for 
Pediatric and Adolescent Diabetes.  
 

 
Dr n. med. Iwona Pietrzak 
 
Adiunkt w Klinice Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii  
i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracownik 
Oddziału Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii oraz 
Kierownika Poradni Diabetologicznej dla Dzieci i Młodzieży 
Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej  
w Łodzi. Specjalista w dziedzinie pediatrii, diabetologii oraz 
endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Nauczyciel akademicki, 

wykładowca na kursach prowadzonych w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy, 
pielęgniarek i edukatorów diabetologicznych. Kierownik i wykonawca w projektach 
naukowych MNiSW/NCN. Autorka i współautorka publikacji oryginalnych  
i poglądowych, rozdziałów w podręcznikach oraz doniesień zjazdowych dotyczących 
diabetologii. 
W zakresie diabetologii głównymi tematami jej zainteresowań są przewlekłe 
narządowe powikłania cukrzycy oraz edukacja zdrowotna pacjentów 
diabetologicznych, ich rodziców i opiekunów.  
Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, 
European Association for the Study of Diabetes oraz International Society for Pediatric 
and Adolescent Diabetes. 



 
 

Dr inż. Beata Sińska  
 
Adiunkt w Zakładzie Żywienia Człowieka Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Wydziału Żywienia 
Człowieka i GD, o specjalności Żywienie Człowieka i dietetyka. 
Wykładowca na wielu kursach doskonalących i studiach 
podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek.  Autor i współautor 
kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w książkach  
i monografii, stanowiących cenne źródło wiedzy dla dietetyków, 
lekarzy, pielęgniarek. Posiada wieloletnie doświadczenie 
dydaktyczne i naukowe, m.in. w badaniach żywieniowych 

dotyczących zależności pomiędzy sposobem żywienia, a stanem odżywienia. 
Współpracuje z Klinikami szpitali WUM w ramach oceny sposobu żywienia i stanu 
odżywienia m.in. dzieci chorych na cukrzycę 1 typu, edukacji dzieci i rodziców, oceny 
sposobu żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie stanu zdrowia jamy ustnej.  
 
 

 
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska 
 
Kierownik Kliniki Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii  
i Nefrologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik 
Oddziału Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii  
i Nefrologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. 
Lekarz w Poradniach Diabetologicznych dla dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych, a także w Poradni 
Nefrologicznej dla dzieci. Specjalista w dziedzinie: 
pediatrii, diabetologii, nefrologii, endokrynologii  
i diabetologii dziecięcej.  
Autor i współautor ponad 200 artykułów naukowych oraz 
rozdziałów w książkach. Wykładowca na wielu 

konferencjach, zjazdach i kursach doskonalących. Kierownik naukowy i organizator 
Pediatrycznych Akademii Diabetologii oraz kierownik kursów specjalizacyjnych w 
dziedzinie diabetologii. Kierownik medyczny studiów podyplomowych „Edukator 

zdrowotny w cukrzycy” 2018/2019. 

Przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), 
Członek Zarządu Głównego PTD i Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii 
Dziecięcej. Przewodnicząca Rady Fundacji „Diabeciaki”. Współorganizator i  kierownik 
medyczny turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z cukrzycą. Współorganizator 
konferencji szkoleniowych dla pacjentów i ich rodzin. Kierownik medyczny kursów dla 
edukatorów społecznych. 
 



Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska 
 
Pracownik  Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, gdzie od 2020 r. pełni funkcję 
koordynatora Poradni Chorób Rzadkich i Diabetogenetyki dla 
Dzieci i Młodzieży, oraz Poradni Diabetologicznej dla Dzieci  
i Młodzieży Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. 
Konopnickiej w Łodzi. Specjalista w dziedzinie pediatrii, 
diabetologii, endokrynologii i  diabetologii dziecięcej oraz 

genetyki klinicznej. Nauczyciel akademicki, wykładowca na kursach prowadzonych  
w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy, pielęgniarek i edukatorów 
diabetologicznych. W latach 2011-2014 była konsultantem klinicznym na Polskę  
w projekcie Komisji Europejskiej „EURO-WABB”. Pełniła funkcję kierownika  
w projektach naukowych MNiSW/NCN OPUS. Jest autorem i współautorem wielu prac 
oryginalnych. Głównym kierunkiem pracy naukowej są różne postaci cukrzycy 
diagnozowanej u pacjentów w wieku rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
cukrzycy monogenowej i jej form syndromicznych. Jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, 
Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, European Association 
for the Study of Diabetes oraz International Society for Pediatric and Adolescent 
Diabetes.  
 
 
 

Dr n. med. Monika Żurawska-Kliś 
 
Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas studiów realizowała 
indywidualny tok studiów w Klinice Pediatrii, Onkologii  
i Hematologii Szpitala im. M. Konopnickiej. Po ukończeniu studiów 
kontynuowała działalność naukowo-dydaktyczną i kliniczną  

w ramach Stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Klinice Chorób Wewnętrznych, 
Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista 
chorób wewnętrznych i diabetologii. Działalność dydaktyczną prowadzi zarówno  
w zakresie przeddyplomowym, jak i podyplomowym, skierowaną do lekarzy, 
pielęgniarek, położnych i edukatorów diabetologicznych. Autorka publikacji 
oryginalnych i poglądowych, rozdziałów w książkach oraz doniesień zjazdowych  
w dziedzinie diabetologii o zasięgu międzynarodowym. 
W macierzystej Klinice pełni funkcję opiekuna Diabetologicznego Studenckiego Koła 
Naukowego oraz kierownika specjalizacji z zakresu diabetologii i chorób 
wewnętrznych. Jest koordynatorem programu Leczenia Pompami Insulinowymi 
Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą w ramach środków fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.  
Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 
 
 
 


