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1.

2.

od 1. dnia życia

od 6. miesiąca życia

EMULSJA DO KĄPIELI
do ciała

PREPARAT MYJĄCY
do ciała

PREPARAT 3 w 1

INTENSYWNIE NATŁUSZCZAJĄCY
do ciała
	
Skutecznie wspomaga leczenie takich chorób jak: AZS, łuszczyca,
różne postaci kontaktowych zapaleń skóry.
	
Wysoce skoncentrowana formuła lipidowa i emolientowa wzmacnia
naturalne funkcje barierowe skóry.
Receptura na bazie naturalnych olei koi i łagodzi uporczywe dolegliwości.
	Zapewnia skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi
i nasileniem się objawów podrażnień skóry.
Rekomendowany dla dzieci i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.

Rekomendowane przez
Polskie Towarzystwo Pediatryczne od 1. dnia życia.

www.emotopic.pl

3.

PREPARAT DO
NATŁUSZCZANIA ciała
od 6. miesiąca życia

Słuchanie a potrzeby
Magdalena Lemanek

Co słychać?
A co słyszysz?
Co słyszysz
całym sobą?

https://pixabay.com/en/man-sculpture-art-wonders-talk-1483479/

W grudniowym numerze zastanawialiśmy się nad słuchaniem od poziomu ignorancji
wobec osoby, która do nas mówi, do empatycznego słuchania całym sobą.
Dziś zapraszam do pochylenia się nad potrzebami osób, które do nas mówią, ale i
tym samym nad naszą potrzebą bycia wysłuchanym. Zaczniemy jednak od
samoanalizy umiejętności słuchania.
Zastanów się i zaznacz swój aktualny poziom umiejętności. Zero oznacza zupełny jej
brak, natomiast 5 to poziom najwyższy, czyli - robię tak zawsze.

1. Gdy chcę kogoś wysłuchać, staram się nie myśleć w tym samym czasie o
swoich problemach.

0 1 2 3 4 5

2. Nawet gdy mój rozmówca podaje zbyt dużo szczegółów, staram się go
słuchać i nie wyłączam się z rozmowy.

0 1 2 3 4 5

3. Czasem w rozmowie następuje cisza. Czuję się z nią komfortowo.
0 1 2 3 4 5
4. Nawet jeśli ktoś ma problem ze sformułowaniem zdania, nie kończę go za
niego.

0 1 2 3 4 5

5. Gdy z kimś rozmawiam, poświęcam mu całą uwagę i nie wykonuję w tym
czasie innych czynności.

0 1 2 3 4 5

6. Słucham uważnie nawet wtedy, gdy nie zgadzam się z tym, co mówi mój
rozmówca.

0 1 2 3 4 5

7. W czasie rozmowy wsłuchuję się w to, co ważne dla mojego rozmówcy i
potrafię nazwać jego emocje, potrzeby czy wartości.

0 1 2 3 4 5

Przy którym pytaniu masz najwięcej punktów? To są twoje mocne strony w słuchaniu
twoich rozmówców. Na które zebrałeś najmniej punktów? Dlaczego tak się dzieje?
To obszary do rozwoju.
Ważne jest to, że każdy z nas, niezależnie od poziomu umiejętności słuchania
drugiego człowieka, może zrobić w tej dziedzinie znaczne postępy.
Przyjrzyjmy się po kolei twierdzeniom z samoanalizy.
1. Gdy chcę kogoś wysłuchać, staram się nie myśleć w tym samym czasie o
swoich problemach. Trudne, gdy sami też mamy swoją historię prawie na języku,
ale czyż nie pełnej uwagi potrzebujemy, gdy sami się komuś zwierzamy? Ba! Nie
chodzi tylko o zwierzanie się. Zwykłe tematy dnia codziennego też się tu wliczają.
Poświęcenie pełnej uwagi tu i teraz dla tej osoby i twoja pełna obecność pomogą
najbardziej. Pamiętaj: nie licytujemy się, kto ma gorzej czy lepiej. Tu i teraz dla tej
osoby. Jeśli potrzebujemy też się podzielić swoim tematem, zróbmy to dopiero, gdy
skończycie omawiać historię twojego rozmówcy.
2. Nawet gdy mój rozmówca podaje zbyt dużo szczegółów, staram się go słuchać
i nie wyłączam się z rozmowy. Każdy z nas ma inną osobowość, wiedzę, nawyki i
historię całego życia. Pamiętam, jak moja koleżanka, w pierwszych dniach po
zapoznaniu swojego przyszłego męża, zapytała go: „Nie przeraziłeś się, że tak dużo
mówię?”. Sam jest osobą mówiącą niewiele. Odpowiedział jej: „Bałem się pierwszych
randek, bo nie wiedziałem, o czym rozmawiać. Ale potem pomyślałem: dobrze jest,
ona nawija tak, że ja nie muszę już nic mówić.” Brzmi humorystycznie, ale Piotr do
dziś umie słuchać. Takie słuchanie zupełnie różnej od nas osoby może być trudne,
ale gdy nastawiamy się, aby zrozumieć i nie obawiamy się, że mamy mieć gotową
odpowiedź, to damy radę.
3. Czasem w rozmowie następuje cisza. Czuję się z nią komfortowo. Wiemy, że
osoba, która chce być wysłuchana, nie oczekuje, że rozwiążemy jej problemy. Cisza
w trudnej rozmowie, której towarzyszy kontakt wzrokowy, empatyczne spojrzenie,
pochylenie ciała w kierunku rozmówcy czy potakiwanie głową lub dotyk są
wystarczającym łącznikiem z rozmówcą. Na szkoleniach z porozumiewania się
proponuję ćwiczenie dot. ciszy. Proszę, aby dobrać się parami, usiąść naprzeciw
siebie i przez 5 minut patrzeć na siebie. Dla niektórych to ćwiczenie jest bardzo
trudne, dla jeszcze innych nie stanowi problemu. Jednak większość nie czuje się
komfortowo. Zajrzyj w oczy drugiej osoby nienachalnie, spokojnie. Zobacz, co się
dzieje z twoich oddechem, z twoim ciałem. Co wyraża wzrok drugiej osoby? Co
wyrażają ruchy jej ciała? Z czego wynikają? Po ćwiczeniu można podzielić się
swoimi obserwacjami z drugą osobą. Jeśli będziesz się śmiać z początku, to staraj

się mimo wszystko uspokoić. Śmiech w tym momencie jest po prostu oznaką
trudności w wykonaniu tego ćwiczenia. Zapewniam cię, że nie byłam kiedyś dobra w
milczeniu w trudnych rozmowach. A ty?
4. Nawet jeśli ktoś ma problem ze sformułowaniem zdania, nie kończę go za
niego. Mam znajomą, która często razem z rozmówcą powtarza ostatnie sylaby
wypowiedzi. Stara się tego unikać, ale jest jej trudno – jak to z nawykami. Pamiętam,
jak jeszcze w podstawówce pomagałam koledze z klasy, który się jąkał. To
pomaganie było przeszkadzaniem, ale wtedy o tym nie wiedziałam. Co gorsza,
nauczyciele robili to samo. Dajmy ludziom się wypowiedzieć. Jeśli kończymy za nich,
nie oznacza to, że ich rozumiemy, ale że nie dajemy im przestrzeni na wyrażenie
siebie. Jeśli zamiast skupić się na uważnym słuchaniu, zgadujemy, co powiedzą, to
już ich prawdziwie nie słuchamy.

5. Gdy z kimś rozmawiam, poświęcam mu całą uwagę i nie wykonuję w tym
czasie innych czynności. „Mamo, mogę przeczytać ci moje wypracowanie?” – pyta
Szymon. Mama odpowiada: „Jasne” i … odwraca się tyłem sprzątając szafkę w
kuchni. To przykład, jak nie należy postępować. No dobrze, ale jest tyle obowiązków
w domu i praca, itd. Racja. Wówczas trzeba powiedzieć, że z chęcią wysłuchasz, ale
jeszcze potrzebujesz 10 minut, żeby skończyć sprzątać szafkę. Jeżeli chcesz od
razu wysłuchać, to odłóż na bok sprzątanie i pokaż, że słuchasz. Nic cenniejszego
niż nasz czas i uwaga nie możesz w tym momencie okazać dziecku. Nie zmuszaj się
też do słuchania, jeśli coś ci uniemożliwia bycie w pełni z daną osobą. Podziel się
tym. „Boli mnie głowa, a chciałabym z uwagą posłuchać ciebie. Potrzebuję parę
minut poleżeć. Dam ci znać, jak już odpocznę, OK?”. Dajmy w ten sposób sygnał, że
ważne jest dla nas to, co chce powiedzieć druga osoba – tym samym ona też czuje
się dla nas ważna.
6. Słucham uważnie nawet wtedy, gdy nie zgadzam się z tym, co mówi mój
rozmówca. Jeśli od samego początku rozmowy zauważamy, że nasze zdanie jest
inne i koncentrujemy się na tym, to już nie słuchamy. Staraj się najpierw zrozumieć,
potem być zrozumianym. Popatrz na drugą osobę oczami wnikliwego badacza, który
nie ocenia, a stara się wyciągnąć wnioski. Dlaczego ten ktoś tak właśnie myśli? Co
powoduje, że akurat to jest dla niego ważne? Z czego to wynika? Zadaj parę pytań, a
możesz się zdziwić. Możesz odkryć, że to, co myślałeś do tej pory, to były twoje
założenia. Każdy z nas może te same wydarzenia inaczej interpretować. Ponadto
mamy inne przekonania, co innego jest dla nas ważne.

7. W czasie rozmowy wsłuchuję się w to, co ważne dla mojego rozmówcy i
potrafię nazwać jego emocje, potrzeby czy wartości. Czy po wysłuchaniu
rozmówcy wiem, co jest dla niego naprawdę ważne? Spróbuj takiego ćwiczenia: po
rozmowie, w której ktoś opowiada ci ważną dla niego historię, zastanów się czego
poza faktami z tej opowieści dowiedziałeś się o tej osobie? Dlaczego to jest dla niej
ważne?

Podsumowując: słuchanie, to umiejętność, którą możemy ćwiczyć. Pierwszy krok to
świadomość, od czego chcemy zacząć - który obszar poprawić. Największe efekty
przynosi skupienie się zawsze na jednym elemencie, który chcemy ćwiczyć. Dopiero
po opanowaniu jednego, przechodzimy do następnego.
W samoanalizie słuchania wyraźnie skupiamy się na naszym rozmówcy. Słuchamy
także jego potrzeb. Staramy się być dobrym słuchaczem. A jak uczynić, aby inni nas
słuchali? Zmiany na lepsze zaczynamy od siebie – to na pewno. Jednak chcemy,
aby nasz rozmówca wysłuchał nas tak, jak my potrafimy go słuchać (zakładam, że
już jesteśmy na całkiem zaawansowanym poziomie  i potrafimy słuchać innych).
Potrzeba nam umiejętności wyrażania swoich potrzeb. W tej konkretnej sytuacji,
uszanowania tak samo czyjejś potrzeby do bycia wysłuchanym, jak i tego, aby nas
ktoś wysłuchał. Nie nauczymy całego świata empatycznego słuchania, ale możemy
zrobić chociaż coś.
Parę tygodni temu byłam na spotkaniu towarzyskim w gronie osób, które zawodowo
zajmują się słuchaniem. Byli tam przemili ludzie: badacze prowadzący rozmowy z
pacjentami i psycholodzy. Rozmowy były na przeróżne tematy, ale prawie każda była
przerywana przez inną osobę, przez wtrącanie innych wątków. Nie mogłam w to
uwierzyć. Potem pomyślałam: a może oni nie są wysłuchani? Mój znajomy mówi mi,
że w jego jednopiętrowym domu ktoś zaczyna opowiadać coś drugiej osobie, a ta
schodzi na dół i jakoby dalej słucha. Dajmy sobie prawo, aby po prostu przerwać
rozmowę i zwrócić uwagę osobie, która jakoby słucha. Nie starajmy się krzyczeć za
nią, żeby na pewno usłyszała ciąg dalszy naszej opowieści. Dobrze, ale jak to
zrobić?
Dajmy sobie prawo do bycia
wysłuchanym. Jak to zrobić?

https://pixabay.com/en/stairs-carpet-antique-elegant2279865/

Trzeba nauczyć się całkiem prostej metody, następnie zacząć ją ćwiczyć w
codziennym życiu, aż stanie się nawykiem. Zacznijmy ćwiczenia w domu, w
codziennych sytuacjach, potem ćwiczmy w pracy, itd.
Pozwólcie, że najpierw wprowadzenie do tematu, a potem przykłady. By móc
wyrażać siebie, potrzebujemy dać sobie takie same prawa, jakie dajemy innym. Tak
oto wkraczamy na pole, które nazywa się asertywność. Komunikacja asertywna to
otwarte wyrażanie siebie: bezpośrednie i stanowcze wyrażanie wobec innej osoby
swoich myśli, uczuć i przekonań, bez lekceważenia uczuć i poglądów swoich
rozmówców.

Asertywność to
umiejętność
wyrażania siebie bez
naruszania praw
innych osób.

https://pixabay.com/en/discussion-restaurantbusiness-2822066/
Trzeba być asertywnym, aby wyrażać swoje zdanie, bo trzeba zadbać w tym
zarówno o siebie, jak i innych. Wszystko po to, aby nie być ani agresywnym, ani
uległym. Jeśli pozwalamy innym na to, aby sprawili, że my poczujemy się gorzej, to
znaczy, że nie dbamy o siebie. Nie szanujemy siebie tak, jak być może szanujemy
innych. To postawa uległa. Jeśli natomiast chcemy na kimś wymusić to, do czego
dążymy, zachowujemy się agresywnie. Tak, wiadomo przecież, że agresja nie musi
oznaczać rękoczynów.
W wyrażaniu siebie w sposób asertywny pomaga pamiętanie o tym, aby używać
komunikatu JA. Nie używać natomiast komunikatu TY.
Co to oznacza?
Komunikaty typu JA – akcentują nadawcę, jego stan emocji, sytuacji lub zachowań.
Pozwalają na wyrażanie siebie w relacji z inną osobą, pozytywne lub negatywne.

Przykłady:
1) Jest mi bardzo miło, gdy wpadasz mnie odwiedzić.
2) Czuję się nieswojo, gdy zadajesz mi takie pytania.
Komunikat JA to zdanie, które opisuje co się dzieje ze mną, gdy TY.....

Komunikat JA składa się z dwóch elementów:
1) opisu wydarzeń, faktów
2) opisu reakcji nadawcy na nie
Przejawem komunikatu TY (którego nie używajmy!) jest etykietowanie i ocenianie: Np. Ty się
wiecznie spóźniasz!
Po tym wprowadzeniu zapewne czujesz różnicę w sposobie wyrażania tego, co czujemy
wobec rozmówcy. W takim razie podaję teraz prosty przepis na podzielenie się z drugą
osobą informacją zwrotną.

Model FUKO
F – fakty, konkretne zachowanie
U – ustosunkowanie się – emocje, postawy, opinie
K – konsekwencje czyli opis efektów takiego zachowania
O - czyli oczekiwania czyli to co ma być zachowaniem pożądanym
Przykład: Marku, od dwóch dni przychodzisz do pracy o godzinę później. Irytuje mnie to, bo opóźnia to
naszą pracę. Chciałbym, abyś od jutra przychodził punktualnie.
Przykład dot. słuchania: Jolu, wyszłaś, kiedy zaczęłam ci opowiadać ci moją historię. Irytuje mnie to,
bo potrzebuję ci coś opowiedzieć. Chciałabym prosić cię, abyś usiadła ze mną i mnie wysłuchała.

Jak zawsze ważne są intencje. Jeśli szanujemy drugą osobę i szanujemy siebie, to
powiemy to w taki sposób, że nawet przy trudnej rozmowie zachowamy duże szanse
na porozumienie. A jak to z szacunkiem do siebie jest? To już oddzielny temat.

Magdalena Lemanek
trener komunikacji interpersonalnej

www.sensecase.pl
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Materiał prasowy
Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Nowy standard postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
u kobiet w ciąży chorych na raka

Rośnie liczba kobiet, u których nowotwór zostaje zdiagnozowany w trakcie
ciąży lub do roku po jej rozwiązaniu, rak’n’rollowych Boskich Matek. Aby
zadbać o kobiety w tym szczególnym dla nich okresie Fundacja Rak’n’Roll
wyszła z inicjatywą opracowania standardów postępowania w przypadku
ciężarnych, u których zostaje rozpoznana choroba onkologiczna.
Opracowane przez zespół ekspertów standardy właśnie zostały
opublikowane.

Każdego roku w Polsce u około 250-500 kobiet nowotwór jest diagnozowany
w trakcie ciąży lub do roku po jej rozwiązaniu. Niestety lekarze obserwują stały wzrost
liczebności tej grupy. Dzieje się tak z powodu wzrostu zachorowań na choroby onkologiczne,
późnego macierzyństwa oraz występowania nowotworów w coraz wcześniejszym wieku.
Fundacja Rak’n’Roll od początku istnienia prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy
sytuacji młodych kobiet, u których w ciąży zostaje zdiagnozowany nowotwór. „Od 2015 roku
prowadzimy Program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka „Boskie
Matki”, z którego skorzystało do tej pory ponad 100 kobiet. W ramach Programu
podopieczne otrzymują bezpłatną pomoc onkologiczną, ginekologiczno-położniczą,
psychologiczną, dietetyczną, rehabilitacyjną i urodową” mówi Marta Ozimek-Kędzior,
członek zarządu Fundacji, koordynatorka programu. „Pomoc kobietom w ciąży chorym na
raka jest programem misyjnym Fundacji, spełnieniem marzenia naszej założycielki - Magdy
Prokopowicz, która po własnych doświadczeniach, walce o możliwość leczenia
onkologicznego i zachowania ciąży, postanowiła głośno mówić o tym, że „z rakiem można
żyć, a nawet życie dawać” - dodaje Ozimek-Kędzior.

Pomimo prowadzonych działań informacyjnych kobiety w takiej sytuacji nadal często
stawiane są przed dramatycznym wyborem: życie moje czy dziecka? Na szczęście tak nie
musi być. Zarówno badania naukowe, jak i doświadczenie specjalistów (polscy lekarze są
światowymi pionierami w tej dziedzinie!) pokazuje, że w ciąży można leczyć się onkologicznie
i urodzić zdrowe dziecko.
Więcej informacji udzielą:
Program Boskie Matki: Marta Ozimek-Kędzior, marta.ok@raknroll.pl, tel. 601341015
Fundacja Rak’n’Roll: Olga Myślińska, olga@raknroll.pl, tel. 501046615

Boskie Matki mówią, że czują się samotne, niezrozumiane, zagubione. Stają przed
dramatycznymi wyborami i część pytań zostaje z nimi na długo, czasem na zawsze. To jedno
z najtrudniejszych doświadczeń życiowych, kiedy radość z macierzyństwa przeplata się ze
lękiem o życie i zdrowie, własne i dziecka. Potrzebujemy wiedzieć, że społeczeństwo nas
rozumie, akceptuje, wspiera, nie ocenia – mówi Monika Dąbrowska, Boska Matka, członek
zarządu Fundacji Rak’n’Roll.
Aby dodatkowo zadbać o kobiety w tym szczególnym dla nich okresie Fundacja Rak’n’Roll
wyszła z inicjatywą opracowania standardów postępowania w przypadku ciężarnych, u
których zostaje rozpoznana choroba onkologiczna. Pod przewodnictwem prof. Mirosława
Wielgosia, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownika I Katedry i Kliniki
Położnictwa i Ginekologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii, Prezesa
Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz prof. Macieja Krzakowskiego,
Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii, 25 ekspertów w dziedzinie onkologii,
ginekologii i położnictwa przez 1,5 roku pracowało nad "Standardami postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet w ciąży chorych onkologicznie". Właśnie
opublikowano ostatnią część dokumentu, tym samym zaczyna on obowiązywać.
„Oczekujemy, że Standardy upowszechnią wiedzę na temat prowadzenia ciąży z równoległym
leczeniem onkologicznym, wskażą konkretne wyspecjalizowane ośrodki, w których leczone
mogą być „Boskie Matki” oraz zwrócą uwagę na, uśpioną w przypadku ciężarnych, czujność
onkologiczną” mówi prof. Mirosław Wielgoś.
Dlatego Fundacja Rak’n’Roll wraz z Ekspertami zwraca się z apelem zarówno do środowiska
medycznego, jak i bezpośrednio do kobiet, o zachowanie czujności onkologicznej w trakcie
ciąży, korzystanie z badań diagnostycznych oraz stosowanie właściwych terapii
umożliwiających zachowanie ciąży. Ciąża nie chroni przed zachorowaniem na nowotwór,
choć wielu z nas wydaje się, że to czas szczególnej ochrony dla kobiety - mówi prof. dr hab. n.
med. Mirosław Wielgoś. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, iż objawy choroby często są
wręcz identyczne z objawami ciąży. Nawet tak charakterystyczny symptom jak wyczuwalne
guzki w piersi są składane na karb ciąży, tymczasem może to być rak piersi. Dlatego, jeśli są
jakiekolwiek podejrzenia, należy przeprowadzić badania diagnostyczne. Tym bardziej, że
większość z nich jest bezpieczna i dla matki, i dla dziecka - podkreśla prof. Wielgoś.

Ciąża to często jedyny czas w życiu kobiety, gdy dostęp do badań jest ułatwiony a ich
częstotliwość pozwala na dokładne monitorowanie zdrowia matki i dziecka. Apeluję do
moich Kolegów, abyśmy byli czujni i dobrze wykorzystywali tę możliwość. Im wcześniej
zdiagnozowana choroba, tym większe szanse na wyleczenie.
Więcej informacji udzielą:
Program Boskie Matki: Marta Ozimek-Kędzior, marta.ok@raknroll.pl, tel. 601341015
Fundacja Rak’n’Roll: Olga Myślińska, olga@raknroll.pl, tel. 501046615

Dlatego proszę nie zwlekać – mówi prof. Wielgoś. Kolejna ważna rzecz to leczenie. Dzięki
rozwojowi medycyny praktycznie każdy rodzaj leczenia onkologicznego można stosować w
ciąży, i chemioterapię, i chirurgię, czasami nawet radioterapię. Powtórzę za onkologami ciąża nie zmienia rokowań dotyczących choroby.
Jednak chciałbym jednoznacznie podkreślić, że to są wymagające pacjentki i prowadzenia ich
mogą podjąć się tylko doświadczeni lekarze i wyspecjalizowane ośrodki. Jednak jest to
możliwe, ba, w tej chwili jest to standard w opiece nad kobietą ciężarną - podkreśla.

Opieka oferowana w ramach Programu jest bezpłatna. Fundacja Rak’n’Roll na bieżąco
zbiera fundusze na jego funkcjonowanie. Każdy może wesprzeć Program wpłacając środki
na fundacyjne konto „Boskie Matki” nr : 57 1140 2017 0000 4902 1308 7103.

Więcej informacji udzielą:
Program Boskie Matki: Marta Ozimek-Kędzior, marta.ok@raknroll.pl, tel. 601341015
Fundacja Rak’n’Roll: Olga Myślińska, olga@raknroll.pl, tel. 501046615

Autorzy "Standardów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet w ciąży
chorych onkologicznie"

Przewodniczący zespołu ekspertów:
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i
Położników, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Perinatologii, I Katedra i Klinika Położnictwa i
Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Onkologii,
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Zespół ekspertów (w kolejności alfabetycznej):

- dr hab. n med. Dorota Bomba-Opoń

- prof. dr hab. n. med. Grzegorz Panek

- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski

- lek. med. Szymon Piątek

- prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski

- dr hab. n. med. prof. UJK Wojciech Rokita

- prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth

- dr n. med. Maryna Rubach

- lek. med. Jerzy Giermek

- prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

- dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

- dr n. med. Jakub Rzepka

- dr n. med. Izabela Kopeć

- dr n. med. Jacek Sieńko

- dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

- lek. med. Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz

- dr n med. Bogusław Lindner

- dr hab. n. med. Rafał Stec

- lek. med. Dorota Nowakowska

- dr n. med. Joanna Tajer

- prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

- dr n. med. Justyna Teliga-Czajkowska

- lek. med. Włodzimierz Osiadacz

- lek. med. Elżbieta Wojciechowska - Lampka

Więcej informacji udzielą:
Program Boskie Matki: Marta Ozimek-Kędzior, marta.ok@raknroll.pl, tel. 601341015
Fundacja Rak’n’Roll: Olga Myślińska, olga@raknroll.pl, tel. 501046615
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