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prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczykprof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk jest konsultantem krajowym  
w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Pełni funkcję kierownika  
Zakładu Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii WUM.
Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Nowa Stomatologia”  
oraz redaktorem działu „Stomatologia dziecięca” w „Journal  
of Stomatology”, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii 
Dziecięcej oraz szefem Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości  
Wolnej od Próchnicy (ACFF), członkiem Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego, European Academy of Paediatric Dentistry  
oraz Pierre Fauchard Academy – Sekcji Polskiej. Pełni funkcję kierownika 
naukowego licznych kursów specjalizacyjnych. Jest autorką publikacji  
w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, monografii  
oraz podręczników akademickich. Profesor pełni również funkcję  
doradcy społecznego rzecznika praw dziecka.
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Profesor Joanna Szczepańska jest konsultantem wojewódzkim  
w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Pełni funkcję kierownika  
Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego oraz kierownika  
Poradni Stomatologii Wieku Rozwojowego CSK SP ZOZ Instytutu  
Stomatologii UM w Łodzi. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej 
specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej, a także członkiem  
Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, Polskiego Oddziału Sojuszu  
dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF), Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego oraz Pierre Fauchard Academy – Sekcji Polskiej. 
Dorobek naukowy Profesor obejmuje prace publikowane w czasopismach 
krajowych i zagranicznych oraz komunikaty zjazdowe prezentowane  
na konferencjach polskich i międzynarodowych. Jest współautorką 
monografii naukowych i podręczników akademickich, redaktorem 
tematycznym czasopisma „Nowa Stomatologia” oraz członkiem  
rady naukowej czasopisma „Twój Przegląd Stomatologiczny”.
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Profesor Urszula Kaczmarek jest konsultantem wojewódzkim  
w zakresie stomatologii dziecięcej. Pełni funkcję kierownika Katedry  
i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UM we Wrocławiu.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego 
Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy – pełni funkcję 
przewodniczącej ACFF Chapter of Central Eastern Europe. Jest członkiem 
Continental European Division of the International Association  
for Dental Research oraz Pierre Fauchard Academy – Sekcji Polskiej.  
Kieruje programami edukacyjno-profilaktyczno-leczniczymi.  
Realizuje badania monitoringowe w zakresie stanu zdrowia jamy  
ustnej. Jest redaktorem tematycznym kilku czasopism naukowych,  
autorką licznych publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu  
krajowym i międzynarodowym oraz monografii i podręczników 
akademickich.


