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absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poz a iu, kieru ku fizjoterapia tytuł agistra uzyska y w  roku a 
Wydziale Nauk o Zdrowiu  i kieru ku dietetyka tytuł agistra uzyska y w  
roku na Wydziale Lekarskim II); absolwentka Podyplomowego Studium 

Przygotowania Pedagogicznego z zakresu dydaktyki medycznej na  

U iwersyte ie Medy z y  w Poz a iu data ukoń ze ia: aj  rok . 
Doktor nauk medycznych od kwietnia 2015 roku, na podstawie przedstawionej 

rozprawy doktorskiej pt. „Wskaź iki iskiej asy ięś iowej w defi iowa iu 
sarkopenii” (obroniona na Wydziale Lekarski  I u zel i a ierzystej , za którą 
w grud iu  roku otrzy ała agrodę w VII Konkursie Naukowym im. prof. 

Jerzego Piotrowskiego na najlepsze prace doktorskie oraz magisterskie o 

tematyce gerontologicznej lub geriatrycznej. Cztery lata w ześ iej laureatka II 
iejs a w VI edy ji tego sa ego ko kursu za pra ę agisterską pt.  

„A aliza iedożywie ia według skali MNA w ada iu PolSe ior” 

Od paździer ika 5 zatrud io a a sta owisku adiu kta w Pra ow i Geriatrii 
Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu (rok w ześ iej a sta owisku asyste ta . 
Prowadzi zaję ia dydakty z e z geriatrii, dietetyki gerontologicznej, opieki 

paliatyw ej dla stude tów róż y h kieru ków. Opieku  Stude kiego Koła 
Naukowego Dietetyki Gerontologicznej od grudnia 2016 roku. 

Zai teresowa ia adaw ze skupio e wokół pro le u sarkopenii u osób 

starszych oraz iedożywie ia i jego ryzyka. Autor i współautor 31 polskich i 5 

zagra i z y h artykułów aukowy h sta  sty zeń ). 

Czło ek zespołu adaw zego projektu aukowego a lata -2015 pt. „n-3 

PUFAs  as an option for prevention and treatment of sarcopenia  in elderly 

individuals” fi a sowa ego przez Fu da ję NUTRICIA. Czło ek zespołu 
a alizują ego wy iki doty zą y h iedożywie ia wśród osó  starszy h, 

uzyskane w ramach programu badawczego zamawianego pt. „Aspekty 

medyczne, psychologiczne, socjologiczne i eko o i z e starze ia się ludzi w 
Polsce” (PolSenior), przeprowadzonego w latach 2007-2012. Kierownik trzech 

uczelnianych projektów badawczych (nr 1: „Pomiary antropometryczne i 

ada ie składu iała w opar iu o etodę ioi peda ji elektry z ej u osó  



starszych – przydat ość etod w o e ie sta u odżywie ia w geriatrii”; nr 2: 

„Ocena ryzyka sarkopenii u osób starszych”; nr 3: „Analiza niedoborów 

pokar owy h i ryzyka iedożywie ia u osó  starszy h z iską asą 
ięś iową.” 

Od grudnia 2015 roku redaktor naczelna czasopisma „Postępy Dietetyki w 
Geriatrii i Gerontologii” www.pdgig.pl . Czło ek Polskiego Towarzystwa 
Gero tologi z ego oraz Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Dietetyki. 

 

 

 


