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Anna Felińczak - dr n.med. w zakresie medycyny pediatrii. Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Posiada
stopień specjalisty w dziedzinie Zdrowia Publicznego oraz liczne certyfikaty ukończenia kursów z zakresu statystyki medycznej. Jest autorką licznych publikacji i doniesień naukowych. W pracy badawczej podejmuje problematykę dotyczącą zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży ze szczególnym ukierunkowaniem na występowanie nadwagi
i otyłości. Jest autorką programów zdrowotnych pt: „Rozpoznawanie
wczesnych zagrożeń nadwagi i otyłości dzieci w wieku szkolnym miasta
Wrocławia” oraz „Redukcja masy ciała poprzez ukierunkowaną
i systematyczną aktywność fizyczną”. Prowadzi współpracę z Urzędem
Miasta Wrocławia w zakresie propagowania wśród dzieci i młodzieży
zdrowego stylu życia, ukierunkowanego na aktywność oraz zdrowe odżywianie, unikanie używek, dbanie o prawidłową masę ciała. Aktywnie uczestniczy w realizacji kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Długoletnia członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
Katarzyna Janik - lekarz, specjalista medycyny rodzinnej. Od 1998r.
prowadzi Praktykę Lekarza Rodzinnego we Wrocławiu. W 2007r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej”. W latach 2008-2009 udzielała porad z zakresu dietetyki
w ramach programu profilaktycznego „Zdrowa matka, zdrowe dziecko”
w Instytucie Zdrowia Publicznego we Wrocławiu. Inne zainteresowania:
podróże, kuchnia śródziemnomorska, pielęgnacja własnego ogrodu.
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Otyłość u dzieci

Sylwia Toczek – Werner - doktor nauk o kulturze fizycznej w Katedrze
Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, docent
w Katedrze Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego tamże. Specjalność: rekreacja i turystyka. Instruktorka rekreacji w zakresie aerobiku, narciarstwa i rekreacji w zakresie ćwiczeń profilaktyczno-wyrównawczych osób starszych. Także kierowniczka krajowych wycieczek turystycznych. Członkini Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiego
Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej i Polskiego Stowarzyszenia
Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki.
Małgorzata Kosiorowska - doktorantka w Katedrze Analizy Jakości
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; technolog żywności i żywienia człowieka, audytor systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności; autorka publikacji na temat żywienia człowieka, znakowania żywności, opakowań do żywności. Otrzymała pięć patentów
w zakresie opakowań do żywności. Jest też rzeczoznawcą Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego ds. systemu bezpieczeństwa żywności (HACCP).
Tomasz Lesiów - prof. nadzwyczajny w Katedrze Analizy Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor ponad 100 publikacji
naukowych opublikowanych w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach z zakresu technologii żywności i systemów bezpieczeństwa żywności. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, visiting
professor uniwersytetów w Columbus i Lexington w USA. Od kilku lat
zajmuje się problematyką żywności i żywienia.
Izabela Bancewicz - kończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim w 1997 roku. Posiada specjalizację I stopnia z zakresu psychologii klinicznej. Pracuje w nurcie systemowym. W latach 1999- 2007 pracowała jako psycholog w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń
Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Zajmowała się diagnozą i terapią zabu-
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rzeń wieku rozwojowego. Prowadziła terapię indywidualną i grupową
dzieci i młodzieży, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, terapię rodzin. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Wchodzi w skład zespołu „Superego”, współpracuje z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, treningi wychowawcze dla rodziców.
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