
Rakowi-STOP. 
Wczesne wykrycie - szansą na życie.

KONFERENCJA

Organizowana w ramach kampanii 
„Październik miesiącem walki z rakiem piersi”
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REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

PRZYWITANIE GOŚCI I UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
dr n. med. Grzegorz Słomian - Przewodniczący Rady Fundacji 
na rzecz Onkologii „Rakowi-Stop” w Rybniku
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika

LEKARZ I JA - RAZEM DZIAŁAMY NA KAŻDYM ETAPIE RAKA
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

JESTEM Z TOBĄ. O TOWARZYSZENIU W CHOROBIE
Andrzej Ochojski

PRZERWA KAWOWA

PROFILAKTYKA - DLACZEGO NIEKTÓRYCH RAK NIE TYKA
dr n. med. Katarzyna Kryszczyszyn-Musialik 

NIE PODDAJĘ SIĘ
Agnieszka Filusz

FUNDACJA NA RZECZ ONKOLOGII RAKOWI-STOP W RYBNIKU 
- NASZA MISJA, NASZE PLANY I ZADANIA
dr n. med. Grzegorz Słomian - Przewodniczący Rady Fundacji 
na rzecz Onkologii „Rakowi-Stop” w Rybniku
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Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym, specjalista chorób wewnętrznych, neurofizjolog, 
specjalista zdrowia publicznego. Główny obszar zainteresowań naukowych 
skupia na medycznych aspektach stresu, badaniach wpływu stresu na organizm, 
głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Jako epidemiolog zajmuje się także 
negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym 
epigenetycznym dziedziczeniem skutków traumy. Popularyzatorka najnowszego, 
światowego dorobku badawczego, profilaktyki i terapii.

Specjalista onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej, lekarz chorób 
wewnętrznych. Od 2005 roku Ordynator Oddziału Onkologii z Pododdziałem 
hematologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 
Opiekun i kierownik specjalizacji z onkologii klinicznej 6 lekarzy. W centrum 
zainteresowań znajduje się: poprawa wyników leczenia onkologicznego chorych, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość życia na każdym etapie choroby. 
W latach 2003-2019 współzałożyciel, wiceprezes  i kierownik medyczny 
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych, „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach. Od 
31.01.2020 współzałożyciel i Przewodniczący Rady Fundacji na Rzecz Onkologii 
„Rakowi-Stop” w Rybniku. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej i europejskiego towarzystwa 
onkologii klinicznej (ESMO). Autor doniesień zjazdowych i publikacji 
w czasopismach polskich i zagranicznych z dziedziny onkologii i medycyny 
paliatywnej.

Lekarz, specjalista onkologii klinicznej oraz asystent naukowo-dydaktyczny na 
Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Zajmuje się leczeniem pacjentów 
chorujących na nowotwory złośliwe. Pracuje na Oddziale Onkologicznym 
z Pododdziałem Hematologicznym w Rybniku, w Poradni Onkologicznej oraz 
w Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym. W centrum zainteresowań znajduje się optymalizacja 
leczenia chorób onkologicznych z zastosowaniem dostępnych metod (chemio-, 
immuno-, hormonoterapii, leków celowanych), minimalizowanie ryzyka 
toksyczności i poprawa jakości życia. Entuzjastka szeroko pojętej profilaktyki 
w zakresie wszystkich chorób, w tym szczególnie chorób onkologicznych. 
Jak pisał Desiderius Erasmus: „Lepiej jest zapobiegać, niż leczyć”.

Magister filologii polskiej. Swoją specjalność traktuje jako punkt wyjścia do 
szerokiego, humanistycznego oglądu współczesnej i przeszłej rzeczywistości. 
Zainteresowany interdyscyplinarnym podejściem do problemów naukowych. 
Przygodę z medycyną, dzięki żonie, traktuje jako szansę do znalezienia 
odpowiedzi na pytania zadane przez Paula Gaugina w tytule jego alegorycznego 
obrazu „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”. 
Współzałożyciel Stowarzyszenia Wspierania Wiedzy Medycznej. Wykładowca 
na interdyscyplinarnych konferencjach naukowych z cyklu: „W przestrzeni lęku 
i stresu” organizowanych pod egidą Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach.

Amazonka od 2011 r. Członkini Stowarzyszenia Amazonek „Odnowa” z siedzibą 
w Rybniku. Mama czwórki chłopców, szczęśliwa żona. Trener wewnętrzny – 
Pralnie EBS S.A. Miłośniczka wędrówek górskich i jazdy na rolkach.
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