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Lekarz - specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, pracownik naukowy 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie 

kierow ik Katedr  i Kli iki Med  Paliat w ej, gdzie stworz ła Pra ow ię 
Geriatrii), absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu i European Academy 

for Medicine of Aging (Sion, Szwajcaria; 2008); Przewod i zą a Zarządu 
Głów ego Polskiego Towarz stwa Gerontologicznego (w ześ iej w lata h 9-

 zło ek Zarządu Głów ego Towarz stwa ; wiceprezes Kolegium Lekarzy 

Specjalistów Geriatrii w Pols e w ześ iej w lata h 6-2013 Prezes); zło ek 
Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społe z ej, dorad a stał  Ko isji Polit ki Se ioral ej o e ej kade ji Sej u, 
zło ek Rad  Naukowej prz  Mi istrze Zdrowia; zło ek Europea  U io  

Geriatric Medicine Society (w latach 2006-  zło ek Zarządu Głów ego 
organizacji), przedstawiciel Polski w European Union of Medical Specialists - 

Geriatric Section; ekspert współpra ują  prz  tworze iu Wielkopolskiego 
Programu na rzecz osób starszych do roku 2020, ekspert Miejskiej Rady 

Seniorów w Poznaniu, lider polskiego zespołu w ko sor ju  realizują  gra t 
Unii Europejskiej H2020-PHC-2014 pt. ENRICHME Enabling Robot and assisted 

living environment for Independent Care and Health Monitoring of the Elderly , 

odpowiedzialnego m.in. za zdefiniowanie potrzeb osób starszych i walidację 
ro ota w środowisku, zaa gażowa a w pra e ko sor ju  DEDIPAC KH 
(Determinants of Diet and Physical Activity Knowledge Hub) - project 

realizowany w latach 2013-2016; akt w  zło ek ELTECA - International 

Postgraduate School in long-term care - organizacji w z a zają ej kieru ki 
rozwoju opieki długoter i owej ad oso a i starsz i w kraja h 
europejskich, w t  opieki ad hor i z zespoła i otępiennymi. 

W ześ iej .i .: w latach 2014-2015 konsultant krajowy w dziedzinie 

geriatrii; 2008-2015 zło ek Zespołu ds. Gero tologii prz  Mi istrze Zdrowia, w 

ra a h tego .i . współtwór a sta dardów opieki geriatr z ej w Pols e; 
2012-2015: zło ek grup  ro o zej prz  Mi istrze Zdrowia ds. realiza ji 
projektu s ste owego Wspar ie s ste u kształ e ia ustawi z ego personelu 



medycznego w zakresie opieki geriatrycznej; 2012-2014: ekspert z ramienia 

Polski w projekcie CASA (Consortium for Assistive Solutions Adoption - 

Ko sor ju  a rze z Prz ję ia Rozwiązań Po o ow h - zarządza ie i rozwój 
zasobów w zakresie zdrowia oraz po o  społe z ej dot zą h osó  
starsz h w o li zu z ia  de ografi z h i starzeją ego się społe zeństwa w 
ramach projektu Inicjatywy Regionalnej INTERREG IVC); 2014: ekspert World 

Health & Design Forum (WHDF; Eithoven, Holandia: Reshaping the Future of 

Health Care by creating better lives for people  (www.whdf2014.com); 2007-

2011: realizator ada ia harakter zują ego pro es starze ia w Pols e - 

PolSenior: Medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne aspekty 

starze ia się ludzi w Polsce, 2007-2010: przedstawiciel polskich organizacji 

pozarządow h jako zło ek Health E pert Group w AGE-platform (Bruksela, 

Belgia; AGE-platform = The European Older People s Platform - organizacji 

zaj ują ej się walką o rów oupraw ie ie osó  starsz h w krajach Unii 

Europejskiej, 

Od lat zaangażowa a w tworzenie opieki nad osobami starszymi, w tym 

opieki geriatrycznej w Polsce oraz ada ia ad staroś ią; autorka po ad 200 

publikacji z dziedziny geriatrii i gerontologii. 


