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„SARS Cov-2”, „Covid” to słowa, które przez dwa lata nie 
schodziły z ust i myśli każdego człowieka, nie tylko w Polsce  
ale i na całym świecie. Dzisiaj, spotykając się w szerszym gronie, 
mamy nadzieję, że pandemia w swoim najgorszym kształcie  
jest  już  za  nami.

Składamy wyrazy uznania oraz podziękowania za trudną 
codzienną pracę w „Covid’owym” czasie dla wszystkich lekarzy, 
pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, diagnostów 
laboratoryjnych, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, 
logopedów, kapelanów szpitalnych, pracowników administracji 
oraz wszystkich nie wymienionych, którzy służyli i służą nadal 
pomocą i z wielką determinacją i odwagą walczą z pandemią.

Dziękuję.
Po dwóch latach powracamy na tradycyjne spotkania 

naukowe, które w Dąbrowie Tarnowskiej odbywają się wiosną 
od wielu lat, będąc owocnymi i cennymi doświadczeniami dla 
lekarzy praktyków i klinicystów, jak również szerokiego grona 
 osób niezwiązanych bezpośrednio z medycyną.

Kontynuując Dąbrowskie Spotkania Kliniczne w imieniu 
Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, serdecznie  
witam Państwa na już VII edycji Naukowych Konferencji 
Medycznych w Dąbrowie Tarnowskiej. Tegoroczna konferencja 
naukowa poświęcona jest szeroko rozumianemu zdrowiu 
mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków oraz  
postępom w ich diagnostyce i leczeniu chorób.

Patronom honorowym i naukowym dziękuję za objęcie 
patronatami tej konferencji naukowej. Wszystkim darczyńcom 
i współorganizatorom, a szczególnie Zarządowi Województwa 
Małopolskiego, w imieniu własnym, Rady i Zarządu Fundacji 
Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, wyrażam ogromną 
wdzięczność za pomoc i wsparcie, bez których nie udałoby się 
zorganizować  tej  konferencji.

Życząc Państwu udanych obrad, już zapraszam na kolejne 
Dąbrowskie Spotkania Kliniczne w przyszłym - “zdrowszym” - roku.

Szanowni Państwo

Z wyrazami szacunku

Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Dąbrowskich Spotkań Klinicznych
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VI SPOTKANIA KLINICZNE W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
Dąbrowa Tarnowska, 28 maja 2022r.,

Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej, 
ul. B. Joselewicza 6.

PROGRAM NAUKOWEJ KONFERENCJI MEDYCZNEJ 
„Zdrowie mężczyzny 

w codziennej pracy lekarzy praktyków ”

   9:00 – 9:30   Otwarcie i wystąpienia zaproszonych Gości
•	 Wprowadzenie	–  Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela  

– Kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej  
    CSK MSWiA w Warszawie 
– Fundator Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego;

Sesja I

			9:30	–	11:00			I	sesja		2	wykłady

•	 9:40	–	10:10	–	Badania	przesiewowe	w	raku	prostaty.	Współczesne	
leczenie	radykalne	metodą	robotową	– 
Prof. dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz –  
Kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Międzyleski 
Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Konsultant HiFu Clinic Urologia,
Konsultant Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie

•	 10:10	–	10:40	–	Nowoczesne	terapie	w	leczeniu	raka	prostaty	–  
Dr Paweł Potocki -  
Oddział Kliniczny Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - 
(Astellas);

10:40 – 11:00   przerwa kawowa

Sesja II

11:00 – 12:35 II sesja 3 wykłady
•	 11:00	–	11:30	–	Czy	łatwo	być	mężczyzną	w	COVID’zie?	–  

Prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal  
– Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA 
w Warszawie;

•	 11:30	–	12:00	–	Nie	tylko	geny.	Wpływ	epigenetycznej	historii	
mężczyzny	na	zdrowie	dziecka –  
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska –  
Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

•	 12:00	–	12:30	–	Empatia	u	mężczyzn	a	rzeczywistość	wirtualna	 
XXI	w.– Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński –  
Katedra Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii 
Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;

12:35 – 13:00   przerwa kawowa;

Sesja III

13:00	–	14:25	 III	sesja	2	wykłady

•	 13:00	–	13:40	–	Prezentacja	szpitala	COVID-owego –  
Dr Waldemar Weryński – Kierownik Oddziału Chorób Płuc;   
Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej;

•	 13:45	–	14:25	–	Medycyna	stylu	życia	–	co	zmieniła	pandemia?	 
Czy	niewydolność	serca	jest	przeznaczeniem	pacjentów	–	 
co	radzą	eksperci –  
Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz –  
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału 
Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

14:25 – 14:45   podsumowanie, zakończenie i zaproszenie na DSK8
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Badania przesiewowe w raku prostaty. 
Współczesne leczenie radykalne metodą 
robotową

Prof. dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz

Rak gruczołu krokowego to najczęściej rozpoznawany 
nowotwór złośliwy u mężczyzn w Polsce. Rocznie ten nowotwór 
rozpoznaje się u ok. 19 tys. mężczyzn i liczba ta w najbliższych latach 
będzie stopniowo wzrastać. Liczba chorych z tym rozpoznaniem 
w Polsce sięga ok. 140 tys. Rocznie umiera ok. 6 tys. chorych  
z powodu raka stercza. Około 11 tys. chorych leczonych jest 
radykalnie. 

Stosowane są dwie zasadnicze metody leczenia radykalnego: 
radykalna prostatektomia (ok. 7 tys. operacji) lub radykalna 
radioterapia (ok. 5 tys. zabiegów). U kolejnych 4 tys. chorych stosuje 
się radioterapię paliatywną lub uzupełniającą. Blisko 62 tys. chorych 
otrzymuje  tzw. deprywację hormonalną, a w programie lekowym 
B56 (Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego oraz raka 
opornego na kastrację) leczonych jest ponad 3 tys. chorych. 

Te dane wskazują na wagę problemu zdrowotnego, jakim jest 
rak gruczołu krokowego. Kluczowe znaczenie dla losów chorego 
ma wczesne wykrycie raka. Występuje skłonność rodzinna do 
wystąpienia tego nowotworu zarówno wśród wstępnych i zstępnych 
w męskiej linii (ojciec, dziadek), u których stwierdzono raka prostaty, 
jak i wśród wstępnych i zstępnych w linii żeńskiej (matka, babka),  
o ile były dotknięte rakiem piersi lub są nosicielkami mutacji genu 
BRC2. 

Rak prostaty rozwija się po 50 r.ż. i jego częstość wzrasta  
z wiekiem, dlatego poszukuje się sposobów wczesnego wykrywania 
raka, które warunkuje możliwość wyeliminowania nowotworu. Takie 

postępowanie stosowane jest w odniesieniu do raka jelita grubego 
(kolonoskopia), raka piersi (mammografia), czy raka szyjki macicy 
(cytologia szyjki). 

Programy badań przesiewowych i wczesnego wykrywania nie 
zawsze przynoszą efekt mierzony spadkiem umieralności z powodu 
nowotworu (tak jest jedynie w odniesieniu do raka jelita grubego), 
niemniej wpływają na podniesienie świadomości zdrowotnej  
w społeczeństwie i mogą wpłynąć na losy pojedynczych  chorych,  
u których doszło do wykrycia nowotworu we wczesnej fazie choroby. 

Mimo trwającej dyskusji co do  zasadności wdrażania skryningu 
w kierunku raka stercza, środowisko urologiczne w Polsce w ślad 
za wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Urologicznego 
opublikowanym iw końcu 2021 r. rekomenduje zalecanie przez 
lekarzy mężczyznom po 50 r.ż. badania stężenia PSA (PSA pol. 
swoisty antygen sterczowy) w surowicy krwi w celu ewentualnego 
wykrycia raka stercza. 

W ślad za doniesieniami naukowymi zaproponowano schemat 
częstości badań PSA zależnie od wieku oraz uzyskanej wartości PSA, 
który ma na celu ograniczenie zjawiska nadmiernej rozpoznawalności 
i niepotrzebnego leczenia, które towarzyszy programom badań 
przesiewowych.  W skrócie: w grupie mężczyzn w wieku 50-59 
wykonuje się pierwsze w życiu oznaczenie PSA. Jeżeli wynosi ono 
poniżej 1,0 ng/ml, to kolejne badanie można przeprowadzić po 
upływie 5 lat. Jeżeli wartość PSA wynosi od 1 do 3 ng/ml, odstęp 
do kolejnego badania wynosi 3 lata. Jeżeli jest wyższe niż 3 ng/
ml wskazana jest analiza problemu przez urologa. Analogicznie,  
u chorych w wieku 60-70 lat, jeżeli stężenie PSA jest niższe niż 1 ng/ml 
– dalsze badania nie są wymagane. Jeżeli wartość PSA wynosi od 1 do 
3 ng/ml, badanie należy powtórzyć po 3 latach. Jeżeli jest wyższe niż 
3 ng/ml – warto zasięgnąć opinii urologa. Urolog w tych przypadkach 
wykona powtórne badanie PSA  oraz tzw. frakcje PSA 9PSA wolne  
i całkowite), dokona pomiaru objętości stercza i obliczenia wskaźnika 
PSAD i PSAV oraz zleci wykonanie badania rezonansu magnetycznego 
prostaty z kontrastem tzw. mpMRI. Zależnie od wyniku rezonansu 
(ocenionego wg skali PI-RADS) wyłaniana jest grupa chorych 
wysokiego ryzyka raka (PI-RADS 4-5), u których należy dążyć do 
wykonania biopsji gruczołu krokowego (biopsja mappingowa 
i/lub fuzyjna). W przypadku wykrycia raka o charakterystyce 
patomorfologicznej Gleason 6 (3+3) preferowanym sposobem 
postępowania jest aktywna obserwacja (chory nie wymaga leczenia 
radykalnego), podczas gdy w pozostałych przypadkach (Gleason 
ponad 6) należy zastosować jedną z metod leczenia radykalnego. 

Metod wczesnego wykrywania raka stercza nie stosuje się 
z zasady u mężczyzn w podeszłym wieku i/lub z obciążeniami,  
u których spodziewane przeżycie nie przekracza 10 lat. Z tego m.in. 
powodu stosowanie badania PSA u 70- i 80-latków należy ograniczać 
do osób w dobrym stanie zdrowia i umotywowanych w kierunku 
dbałości o zdrowie, dla których fakt uzyskania prawidłowego 
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wyniku PSA stanowi istotną pozytywną wartość w życiu.  
W tej grupie wiekowej korzyści zdrowotne wynikające z wczesnego 
wykrycia nowotworu z punktu widzenia systemu ochrony 
zdrowia są najmniejsze. W razie wystąpienia wskazań do leczenia 
radykalnego należy preferować nowoczesne leczenie chirurgiczne, 
zaś w sytuacji, gdy chory nie nadaje się do operacji lub nie akceptuje 
ryzyka możliwych powikłań i skutków obocznych, kierować go do 
radioterapii. W nowoczesnych systemach ochrony zdrowia w krajach 
rozwiniętych wykonuje się 2-3x więcej operacji niż radioterapii  
w leczeniu radykalnym. Najwięcej chorych z noworozpoznanym 
rakiem stercza niskiego ryzyka trafia do obserwacji i nie wymaga 
aktywnego leczenia.  

Od 1 kwietnia 2022 roku decyzją Ministra Zdrowia operacja 
radykalnego wycięcia gruczołu krokowego z powodu raka metodą 
laparoskopową w asyście robota chirurgicznego znajduje się  
w koszyku świadczeń gwarantowanych i jest refundowana przez 
NFZ w wys. ok. 20 tys zł. W kraju pracuje 20 ośrodków wyposażonych 
w robota da Vinci. Stwarza to realną szansę na wprowadzanie 
tej metody jako standardu postępowania leczniczego w raku 
gruczołu krokowego. Ideą naczelną jest centralizowanie zabiegów  
w ośrodkach o dużej przerobowości ( ok. 150-500 operacji rocznie). 

W nowoczesnym systemie ochrony zdrowia ok. 25 
wyspecjalizowanych ośrodków pokryje w pełni zapotrzebowanie 
na operacje robotowe w raku gruczołu krokowego w Polsce.
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Nie tylko geny. Wpływ epigenetycznej 
historii mężczyzny na zdrowie dziecka

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska

Wpływ traumy i zmian środowiskowych na funkcje ludzkiego 
genomu leży w sferze zainteresowań wielu badaczy nowej  
gałęzi medycyny, jaką jest epigenetyka. 

Z najnowszych badań przeprowadzanych u ludzi wiemy,  
że oprócz dziedziczenia genów, dziedziczymy także skutki stresów 
i traum poprzez zmiany w epigenomie, między innymi komórek 
rozrodczych męskich. Dochodzi wówczas do przyłączenia się 
różnych grup chemicznych do genów i zmiany ich ekspresji. 

W ten sposób powstaje epigenetyczna transmisja 
międzypokoleniowa i zmiany biologiczne powstające u potomstwa 
w wyniku stresu dotykającego ojców, dziadków i pradziadków. 
Pamięć komórkowa powoduje, że komórki naszego ciała  
zapamiętują różne zmienne w środowisku, w związku z tym 
również środowisko może wpłynąć na fizjologię potomstwa i to 
bez zmiany sekwencji genomu. Poprzez styl życia, jaki prowadzimy 
i emocje, jakim się poddajemy, możemy spowodować korzystne  
lub niekorzystne zmiany w genomie. 

Dowiedziono, że ekspozycja na czynniki chemiczne  
w środowisku, może wywoływać  zmiany w epigenomie  
i doprowadzić do patologicznych zmian nawet w kolejnych 
pokoleniach, a każda substancja wywołująca zmiany  
epigenetyczne posiada unikalny wzór epimutacji w plemnikach, 
nawet jeszcze w trzeciej generacji. Badania przeprowadzone 
w północnej Szwecji wykazały wpływ głodu dziadków na 
podwyższone ryzyko śmierci ich wnuków z powodu cukrzycy. 

W badaniach dowiedziono również, że mężczyźni z traumą 
wojenną mają negatywny stosunek do swoich dzieci. Nie nawiązują 
z nimi poprawnych więzi, a nawet maltretują je psychiczne. 
Plemniki pochodzące od szczupłych i otyłych mężczyzn mają 
różne epigenetyczne markery w genach, które są związane  
z kontrolą apetytu. Mogą być one wykrywane tuż po urodzeniu, 
informując o ryzyku wystąpienia otyłości w późniejszym wieku. 
Zmiany epigenetyczne występujące w plemnikach mogą być 
przyczyną predyspozycji do chorób somatycznych, zaburzeń  
i chorób psychicznych jak i zaburzeń osobowości. 

Niska ekspresja genu MAO-A  powoduje, że gen ten nie działa 
prawidłowo, następuje przerwanie produkcji dopaminy i serotoniny, 
co zwykle prowadzi do błędnej oceny sytuacji i zwiększonej agresji. 
Gen MAO-A nazwano z tego powodu genem mordercy.

Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że zjawiska 
epigenetyczne są dynamiczne i dość szybko odwracalne w obliczu 
intensywnych zmian stylu życia. Przełomem w pojmowaniu tych 
zjawisk jest zauważenie szczególnej roli epigenetycznej historii  
ojca. traumy.
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Empatia u mężczyzn 
a rzeczywistość wirtualna XXI w.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński 

Empatia jest składową tzw. Inteligencji Emocjonalnej (IE),  
jedną z najważniejszych zdolności jakim dysponuje Człowiek 
(Goleman D.1997). 

To umiejętność współodczuwania stanów emocjonalnych 
drugiego człowieka i przyjmowania jego perspektywy widzenia 
świata, aby zrozumieć motywację tych działań, zachowań i zamiarów. 
Generalnie za empatię odpowiedzialne są tzw. neurony lustrzane 
zlokalizowane głównie w części czołowej i skroniowej mózgu  
(tzw. układ empatyczny). 

Bez ich prawidłowego działania (w aspekcie anatomii, 
neurofizjologii i biochemii) człowiek nie jest zdolny do budowania 
pozytywnych więzi międzyludzkich. Nie może odczuwać pełnej 
satysfakcji w żadnej sferze życia. 

Odkrycie neuronów lustrzanych pod koniec XX w. (Giacomo 
Rizzolatii) było przełomem porównywalnym do poznania funkcji 
DNA. Neurony lustrzane to takie neurony, które aktywują się 
automatycznie podczas własnego doznawania tych samych 
emocji i wykonywania tych samych czynności (np. ból fantomowy). 
Mechanizm działa na zasadzie lustra. Dziedziczenie empatii  
ocenia się na 50-60%, pozostałe zależą od czynników okresu 
płodowego, porodu i całego życia. Wyróżnia się 7 poziomów empatii 
(od „0” do 6) przy czym średni poziom „4” obejmuje 68% populacji. 

Tzw. Gender nie istnieje w medycynie w tym w psychologii 
i psychiatrii. U płci żeńskiej występuje więcej istoty szarej w części 
wieczkowej kory przedczołowej oraz w płaciku ciemieniowym 

dolnym (obszary bogate w neurony lustrzane) niż w tych samych 
obszarach u płci męskiej. Dlatego kobiety silniej niż mężczyźni 
współodczuwają z innymi osobami. 

Rzeczywistość wirtualna, a zwłaszcza przewlekły stres 
powodują zaburzenia w układzie empatycznym. Tzw. Inteligencja 
Emocjonalna ( w tym empatia) decyduje w 80% o naszym życiu, 
natomiast tzw. IQ (Iloraz Inteligencji) tylko w 20%.
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Fundatorzy 
Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego

Zarząd Fundacji:

    Dr Norbert Kopeć – Prezes Fundacji
    Dr n. med. Michał Surynt – Wiceprezes Fundacji
    mgr Krzysztof Orwat – Członek Zarządu Fundacji

Prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela          Ś.P.  J.E. Ks. Abp Zygmunt Zimowski 

KRS: 0000603978  
REGON: 363960730, NIP: 8711772014

Bank PKO BP 66 1020 4955 0000 7002 0280 7444

                      www.dsk.org.pl      dsk@dsk.org.pl
www.fundacjatroskaiwiedza.pl      fundacjatiw@gmail.com
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I  edycja - 5 kwietnia 2014
„Starzenie się i niepełnosprawność – 

wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia”

Wykłady wygłosili:

• Małgorzata Marcińska – Wiceminister Pracy
• J.E. Ks. Abp. Zygmunt Zimowski
• prof. dr hab. med. Antoni Czupryna
• prof. UJK dr hab. med. Ireneusz Kotela
• prof. dr hab. med. Lucyna Mastalerz 
• prof. IMW dr hab. med. Lech Panasiuk 
• dr n.med. Andrzej Kosiniak – Kamysz 
• dr n. med. Andrzej Kotela
• dr n. o zdr. Maria Mika
• dr n. o zdr. Marcin Mikos
• dr Michał Seweryn
• lek. med. Jolanta Bucka 
• Andrzej Kopta 

II edycja - 11 kwietnia 2015
„Choroby nowotworowe – codzienne 

wyzwanie lekarzy praktyków”

Wykłady wygłosili:

• J.E. Arcybiskup Zygmunt Zimowski
• prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna
• prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź   
• prof. dr hab. n. med.  Jadwiga Jośko-Ochojska
• prof. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz 
• prof. dr hab. med. Leszek Kołodziejski  
• prof. dr hab. n. med. Marcin Zieliński
• dr n. med. Dorota Gabryś
• dr hab. n. med. Janusz Kasperczyk
• dr hab. n. med. Lech Panasiuk
• dr n. med. Tomasz Szopiński
• dr n. med. Paweł Wiechno
• dr n. med. Zbigniew Wygoda
• Barbara Stuhr
• Urszula Mróz
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III edycja - 16 kwietnia 2016
„Zdrowie dziecka – interdyscyplinarne 

wyzwanie lekarzy praktyków”

Wykłady wygłosili:

• J.E. Arcybiskup Zygmunt Zimowski
• prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
• prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
• prof. dr hab. n. med. Jacek Józef Pietrzyk
• prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski
• prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk
• prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
• dr dent. Maria Bardowska
• dr n. med. Michał Nessler
• dr n. med. Hanna Czajka
• dr n. med. Paweł Grzesiowski
• dr n. o zdr. Maria Mika
• ks. dr teol. Jerzy Smoleń
• mgr Maria Kmiecik
• mgr Andrzej Ochojski

IV edycja - 7-8 kwietnia 2017
„Stany nagłe 

w codziennej pracy lekarzy praktyków”

   Wykłady wygłosili:

• J.E. Ks. Bp. Andrzej Jeż - Biskup Tarnowski 
• prof. dr hab. n. med. Jan Chmura
• prof. dr hab. n. med. Antoni Czupryna
• prof. nzw. UPH dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski
• prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak
• prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
• prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk
• dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
• dr n. med. Bartłomiej Guzik
• dr n. med. Anna Helon
• dr n. med. Andrzej Machnik
• dr n. med. Daniel Rzeźnik
• mgr Andrzej Dziedzic
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V edycja - 13-14 kwietnia 2018
Wybrane choroby cywilizacyjne 

w codziennej pracy lekarzy praktyków 
- postępy w diagnostyce i leczeniu

Wykłady wygłosili:

• Prof. dr hab. Jan Chmura 
• Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska
• Prof. dr hab. n. med.  Andrzej Fal 
• Prof. dr hab. n. med.  Edward Franek
• Prof. dr hab. n. med.  Wojciech Gruszczyński
• Prof. dr hab. n. med.  Tomasz Guzik 
• Prof. dr hab. n. med.  Beata  Kapłon 
• Prof. dr hab. Marian Mazur 
• Prof. dr hab. n. med.  Grażyna Rydzewska 
• Prof. dr hab. n. med.  Jacek Sieradzki 
• Prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki 

VI edycja - 13-14 kwietnia 2019
Zdrowie kobiety 

w codziennej pracy lekarzy praktyków

Wykłady wygłosili:

• Prof.dr hab. n. med. Dominika Dudek
• Prof.dr hab.n. med.  Filip Gołkowski
• Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
• Prof. dr hab. n. med. Jacek Szmidt
• Dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-

Krawczyk
• Dr hab. n. med. Paweł Miotła
• Dr hab. n. med. Iwona Tomaszewska
• Dr n. med. Dorota Gabryś
• Dr n. med. Anna Markowicz 
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URZĄD MIEJSKI
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

STAROSTWO POWIATOWE
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

DĄBROWA TARNOWSKA
MIASTO  GOSPODARZ 

DĄBROWSKICH  SPOTKAŃ  KLINICZNYCH
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Organizatorzy:

VII DĄBROWSKIE SPOTKANIA KLINICZNE
Zdrowie mężczyzny w codziennej pracy lekarzy praktyków

FUNDACJA TROSKA I WIEDZA 
POWIŚLA DĄBROWSKIEGO

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE 
KOŁO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

URZĄD MIEJSKI
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

STAROSTWO POWIATOWE
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dąbrowa Tarnowska, 28 maja 2022 r.
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Firmy wspierające 
Fundację Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego
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Patronat  honorowy  konferencji

Krzysztof	Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

Lesław	Wieczorek	
Starosta Powiatu Dąbrowskiego

Dr	n.	med.	Antoni	Sydor	
Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Dr	Tomasz	Kozioł	
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie

Łukasz	Węgrzyn
Dyrektor Szpitala Powiatowego SPZOZ im. S. Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej

Dr	Jadwiga	Szumlańska-Dorosz
Prezes Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Prof.	zw.	dr	hab.	n.	med.	Ireneusz	Kotela
Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie,  
prof. zw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof.	dr	hab.	n.	med.		Artur	A.	Antoniewicz	
Kierownik Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej Międzyleskiego 
Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Ks.	Dr	hab.	Jan	Bartoszek 
Dyrektor Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie

dr	hab.	n.	med.	i	n.	o	zdr.	Elżbieta	Cipora,	prof.	ucz.	Małgorzata	Cipora 
Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, prof. ANS 

Prof.	dr	hab.	n.	med.		Andrzej	Fal
Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA 
w Warszawie

Płk.	rez.	prof.	nadzw.	dr	hab.	med.	Wojciech	Gruszczyński
Katedra Psychoterapii i Interwencji Kryzysowej Instytutu Psychologii Stosowanej 
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Prof.	dr	hab.	n.	med.	Jadwiga	Jośko-Ochojska
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Dr	hab.	Małgorzata	Kołpa 
Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, prof. ANS

Prof.	dr	hab.	n.	med.	Artur	Mamcarz
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr	Waldemar	Weryński
Kierownik Oddziału Chorób Płuc;  
Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej

Patronat  naukowy  konferencji
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prof.	zw.	dr	hab.	n.	med.	Ireneusz	Kotela
                           Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

dr	Norbert	Kopeć

dr	n.	med.	Andrzej	Kotela

dr	n.	o	zdr.	Maria	Mika

Anna	Mikos

Krzysztof Orwat

Tadeusz	Rzońca

Mariola	Smolorz

dr	n.	med.	Michał	Surynt

dr	Jadwiga	Szumlańska-Dorosz

Komitet  Organizacyjny  Konferencji

Już dzisiaj 
serdeczenie zapraszamy
do Dąbrowy Tarnowskiej

na  
Naukową Konferencj Medyczną

Zarząd Fundacji 
Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego

w 2023 roku

szczegóły na: 
dsk.org.pl
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Organizatorzy naukowej konferencji medycznej 
VII Dąbrowskich Spotkań Medycznych

URZĄD MIEJSKI
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

STAROSTWO POWIATOWE
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

www.dsk.org.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE 
KOŁO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
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