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ORGANIZATOR
Firma Mito-Pharma istnieje na polskim rynku już 
od ponad 10 lat. Powstała w wyniku poszukiwań 
najwyższej jakości substancji odżywczych, które 
skutecznie uzupełnią codzienną dietę i zapewnią 
zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Zależało nam na tym, by preparaty, które propo-
nujemy miały nie tylko najwyższą jakość i czy-
stość, ale także by były maksymalnie skuteczne,  

a więc by docierały aż do komórek i mitochondriów  
i w ten właśnie sposób wpływały na zachowanie 
zdrowia. Dlatego też postawiliśmy m.in. na preparaty 
wybitnego niemieckiego biochemika, prekursora sze-
rzenia wiedzy o mitochondriach, prelegenta organizo-
wanych przez nas konferencji – dr. Franza Enzmanna. 

DLA KOGO JEST TA KONFERENCJA?
•  Lekarzy różnych specjalizacji, których interesuje szeroko pojęta diagnostyka oraz 

najnowsze osiągnięcia medycyny mitochondrialnej i dietoterapii w leczeniu pozornie 
nieuleczalnych chorób.

•  Osób chorujących i przewlekle zmęczonych, które szukają odpowiedzi na pytania 
dotyczące skutecznej terapii. 

•  Osób aktywnych zawodowo, których dopada syndrom wypalenia zawodowego.

•  Rodziców dzieci przewlekle chorych.

•  Osób interesujących się profilaktyką.

•  Również dla tych, którzy jeszcze nie spotkali się z pojęciem Medycyny 
Mitochondrialnej, a chcą poznać jej ogromne możliwości. 

Budować  
społeczność 

Mitochondria nigdy nie występują pojedynczo – tak samo ludzie, 
którzy walczą z różnymi dolegliwościami nie powinni zostać sami, 
dlatego zależy nam na szerzeniu w jak największej społeczności 
wiedzy o medycynie mitochondrialnej.

Szerzyć wiedzę  
i edukować 

Wiedza o medycynie mitochondrialnej, czyli wiedza sięgająca  
do podstaw biochemii i fizjologii organizmu jest potrzebna wszystkim 
– lekarzom, farmaceutom, pacjentom i tym osobom, które szukają 
odpowiedzi na pytania dotyczące skutecznej terapii.

Zapewnić  
dobro pacjenta 

Wszyscy, którzy cierpią i potrzebują pomocy,  
nie powinni zostać pozostawieni sami sobie 
 – bez wiedzy i wsparcia. 

Chcemy:

CEL KONFERENCJI, CZYLI JAKA JEST NASZA MISJA?
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7 najwybitniejszych 
specjalistów medycyny 
mitochondrialnej 

Panel dyskusyjny                     
z ekspertami

7 godzin inspirujących 
wykładów 

1 miasto 

Najlepsi tłumacze                   
w Polsce

Ponad 300 
uczestników

Nieograniczone 
możliwości medycyny 

mitochondrialnej

Uczestnicy 

900+
Prelegenci 

18
Wykłady 

27
Godziny 

30+

DOTYCHCZASOWE KONFERENCJE W LICZBACH
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NASI PRELEGENCI

Medycyna Mitochondrialna w praktyce

Dr n. med. Franz Enzmann jest założycielem Firmy MSE 
Pharmazeutika, której głównym założeniem jest rozwój  
i szerzenie medycyny mitochondrialnej.

W roku 1966 uzyskał stopień doktora na Uniwersyte-
cie w Heidelbergu w dziedzinie chemii biomolekularnej. 
Jako uczeń prof. K. Folkersa (USA) pioniera badań nad 
koenzymem Q10 skierował swoje zainteresowania na-
ukowe na ewolucję życia związaną z tlenem i oddycha-
niem komórkowym w mitochondriach.

W styczniu 1969 doszło do spotkania dr. Enzmanna  
z prof. A. Schally’m i prof. Bowers na uniwersytecie Tu-
lane w Nowym Orleanie. W tym czasie prof. A. Schal-
ly od 14 lat prowadził badania dotyczące hipotezy, że 
przysadka mózgowa nie jest regulowana tylko przez 
system nerwowy, ale może być regulowana również 
przez substancje chemiczne uwalniane z podwzgórza. 
Ze względu na swoje dotychczasowe doświadczenie 
dr F. Enzmann wraz z prof. K. Folkersem zostali popro-
szeni o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Niedłu-
go potem, dzięki zaangażowaniu dr. Enzmanna nastą-
pił znaczący przełom w badaniach i w konsekwencji  
w 1977 r. za odkrycie zjawiska wydzielania hormo-
nów w podwzgórzu mózgu oraz badanie ich budowy 
i czynności prof. A. Schally otrzymał Nagrodę Nobla. 
Odkrycie to zapoczątkowało rozwój nowego działu me-
dycyny – neuroendokrynologii. Dzięki temu sukcesowi 
przed dr. Enzmannem otworzyły się drzwi wielu wiodą-
cych firm farmaceutycznych.

W zakres badań dr. Franza Enzmanna wchodziło m.in.: 
skuteczne leczenie cukrzycy, chorób metabolicznych, 
neuroendokrynnych i zastosowanie koenzymu Q10, 
insulina, przysadka mózgowa, hormony przysadki mó-
zgowej, a także peptydy grasicy. Prowadził również pra-
ce nad stworzeniem pierwszej genetycznie wyprodu-
kowanej insuliny ludzkiej oraz prace nad stworzeniem 
ludzkiego hormonu wzrostu.

Dr Enzmann został czołowym specjalistą w dziedzinie 
medycyny mitochondrialnej, a efektem jego działań jest 
stworzenie portfolio najwyższej jakości substancji mi-
tochondrialnych – mitoceutyków. Prawdziwym przeło-
mem naukowym było opracowanie przez dr. Enzmanna 
receptury pierwszego nanocząsteczkowego – płynnego 
koenzymu Q10 chronionego patentem. Preparaty dr. En-
zmanna, dzięki swojej najwyższej jakości są dzisiaj mar-
ką znaną i uznawaną na całym świecie.

dr n. med. 

Franz Enzmann
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dr hab. n. med. 

Bodo Kuklinski

Dr hab. n. med. Bodo Kuklinski jest wybitnym, niemiec-
kim lekarzem i diagnostą chorób o podłożu mitochon-
drialnym, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny 
środowiskowej. Pionierem praktycznej medycyny mito-
chondrialnej w Niemczech. Dzięki opracowanej przez 
siebie metodzie diagnozowania pacjentów, opartej na 
szerokim wywiadzie i analizie m. in. czynników bioche-
micznych organizmu przyczynił się do zmiany podejścia 
do diagnozowania oraz leczenia pacjentów.

W latach 1988-1995 był ordynatorem kliniki chorób we-
wnętrznych w Rostocku. Od 1995 roku dyrektorem Centrum 
Terapii i Diagnostyki Medycyny Środowiskowej w Rostoc-
ku. Prowadzi badania z zakresu medycyny mitochondrial-
nej, głównie stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego.

Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji 
naukowych i stowarzyszeń, takich jak Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Medycyny Mitochondrialnej IMMA, Nie-

mieckie Towarzystwo Badań Stosowanych, Niemieckie 
Towarzystwo Toksykologii. Ponadto jest przewodniczą-
cym Rady Naukowej Akademii Salzburgu. Jest również 
autorem ponad 120 publikacji naukowych, broszur na-
ukowych i wielu książek z zakresu medycyny. Napisał 
m.in. książkę Medycyna mitochondrialna. Nowatorska 
metoda na pozornie nieuleczalne choroby, Mitochondria. 
Diagnostyka uszkodzeń mitochondrialnych i skutecz-
ne metody terapii oraz Niestabilność Stawu Szyjnego. 
Przyczyna wielu niezdiagnozowanych chorób. Sympto-
my – Diagnostyka – Terapie, które Mito-Pharma wydała 
na polskim rynku.

Jest także autorem słynnego powiedzenia „Najwyższy 
czas, żeby zdrowie człowieka traktować jako oddziaływanie 
procesów całościowych, a nie według ściśle uporządkowa-
nych dyscyplin medycznych“, a także twierdzenia „Nasz or-
ganizm nie choruje z powodu braku leków“, które definiuje 
jego podejście do kanonów współczesnego leczenia.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej  
w Gdańsku, którą ukończył z wyróżnieniem w roku 1982. 
Po ukończeniu stażu pracował jako anestezjolog w Pań-
stwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 w Gdańsku. W roku 
1986 rozpoczął specjalizację w chirurgii ogólnej, następnie 
w chirurgii plastycznej. W roku 1995 uzyskał specjaliza-
cję w chirurgii plastycznej. W roku 1998 uzyskał doktorat 
na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej  
w Łodzi. Pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej Akademii 
Medycznej w Gdańsku, następnie w Klinice Chirurgii Onko-
logicznej tejże Akademii.

Odbył liczne staże zagraniczne m.in. w centrum Wielkich 
Oparzeń Centrum Uniwersyteckiego w Lille we Francji oraz 

w renomowanych klinikach chirurgii plastycznej i w prywat-
nych szpitalach w Lille. W kręgu zainteresowań dr. Janusza 
Zdzitowieckiego oprócz chirurgii plastycznej, rekonstruk-
cyjnej i leczenia oparzeń od wielu lat pozostaje medycyna 
naturalna, której tajniki zgłębia w czasie licznych szkoleń.

Od 2 lat pasją dr. Janusza Zdzitowieckiego stała się me-
dycyna mitochondrialna. Poświęca jej coraz więcej czasu 
szkoląc się pod kierunkiem dr. Bodo Kuklińskiego i uczest-
nicząc w konferencjach naukowych poświęconych tej 
tematyce. W codziennej pracy wykorzystuje możliwości 
jakie daje medycyna mitochondrialna dla lepszego przy-
gotowania pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz 
stara się pomóc chorym z przewlekłymi schorzeniami.

dr n. med. 

Janusz Zdzitowiecki
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Naukowiec i wykładowca, specjalista chorób dzie-
ci, alergolog, dietetyk kliniczny, psychodietetyk i na-
protechnolog. Członek kilku towarzystw naukowych 
m.in. European Sleep Research Society, European 
Respiratory Society, International Society of Nutri-
genetics/Nutrigenomics. W dorobku naukowym po-
siada interdyscyplinarne badania naukowe i ponad 
100 publikacji polskich i międzynarodowych dotyczą-
cych roli żywienia w autyzmie, alergii pokarmowej, 
żywieniowych uwarunkowań choroby refluksowej 
przełyku, zaburzeń oddychania i bezdechu u dzie-
ci (medycyna snu – badanie polisomnograficzne).  
Z kolei w dorobku wykładowym posiada m.in. Invi-
ted Lecture w Laboratory for Molecular Psychiatry, 
RIKEN Brain Science Institute, Wako, Tokio, Japonia  
(www.dovepress/wasilewska).

Jest współautorem polskich wytycznych dotyczących 
SIDS, zaburzeń oddychania i alergii pokarmowej. Do 2016 
pracownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii 
Dziecięcej UMB. Od 2016 r. kierownik Centrum Pediatrii, 
Alergologii, Psychodietetyki i Leczenia Zaburzeń Soma-
tycznych u Dzieci z Autyzmem w Białymstoku, w którym  
w 2016 r. współorganizowała dwa seminaria nutrigenetycz-
ne. Po szkoleniu w USA w dziedzinie epigenetyki stosuje 
epigenetyczne podejście w leczeniu chorób przewlekłych 
m.in. autyzmu, zaburzeń oddychania i chorób alergicznych.

Dr. Jolanta Wasilewska ma ponad 35 lat doświadczenia  
w zawodzie lekarza medycyny, ponad 25 lat doświadcze-
nia w pracy naukowej, ponad 200 publikacji naukowych 
na swoim koncie, a także ponad 100 przeprowadzonych  
w Polsce i za granicą (Niemcy, Włochy, Japonia) wykładów.

dr hab. n. med. 

Jolanta Wasilewska

prof. dr hab. n. med. 

Burkhard Schütz

Medycyna laboratoryjna i mikrobiologia. 

Urodzony 16.11.1961 w Bad Marienberg / Westerwald. 
Studia medyczne na Uniwersytecie Justusa Liebiga  
w Giessen.

CZŁONKOSTWO:

Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Lekarzy 
Medycyny Prewencyjnej

Naukowa Rada Doradcza Międzynarodowego 
Towarzystwa Bioimmunoterapii

Członek Stowarzyszenia Lekarzy dla Medycyny 
Doświadczalnej

WYKSZTAŁCENIE / DZIAŁALNOŚĆ:

2004 – dzisiaj: Prezes zarządzający i lekarz prowadzący 
Diagnostykę BIOVIS MVZ GmbH, Limburg

1999 - 2003: Lekarz prowadzący i prezes GANZIMMUN 
AG Mainz

1992 - 1999: Kierownik działu badań i rozwoju – 
następnie lekarz prowadzący na Instytucie Mikrobiologi  
i Biochemi w Herborn

1990 - 1992: Podstawowe badania naukowe w zakresie 
Onkoneogenezy (Prof. Tamura, Tokio)

1989 - 1990: Uniwersytet Dziecięcy Szpitala Klinicznego 
w Giessen, dział hematologia i onkologia

1987 - 1989: Instytut immunologii i transfuzjologii  
w Giessen
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dr n. med. 

Lucjanna Mionskowska

Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Gdańsku w roku 1997, tytuł doktora 
nauk medycznych uzyskała w 2002 roku na podstawie 
rozprawy z zakresu zapalenia jelit, a w roku 2006 uzy-
skała tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. Do 2008 roku 
pracowała jako asystent na Oddziale Chirurgii Ogólnej  
i Gastroenterologicznej w Szpitalu Miejskim w Gdyni.

W latach 2009-2015 poszerzała swoje doświadczenie  
w klinikach w Hiszpanii, gdzie pracowała jako chirurg, 
jak również zdobywała wykształcenie z zakresu żywienia  
i terapii naturalnych. Absolwentka Uniwersytetu w Barce-

lonie, gdzie uzyskała tytuł Master Terapii Neuralnej Me-
dycznej i Odontologicznej. Ukończyła również studia po-
dyplomowe na Uniwersytecie w Kadyksie, gdzie zdobyła 
tytuł Master Dietetyki i Odżywiania Człowieka i tytuł Eks-
perta Uniwersyteckiego w dziedzinie Terapii Naturalnych.

Członek Stowarzyszenia Lekarzy Terapii Neuralnej  
w Hiszpanii oraz członek założyciel Neural Therapy Re-
search Foundation. Aktualnie prowadzi własny gabinet, 
w swojej pracy łączy wiedzę i doświadczenie medycyny 
akademickiej z medycyną tradycyjną i naturalną.

terapie konopne 

Dorota Gudaniec

Mama Maxa, pierwszego w Polsce pacjenta leczonego 
legalnie preparatami na bazie konopi. Przy okazji wal-
ki o możliwość leczenia własnego syna, stała się ak-
tywistką i twarzą walki o legalizację konopi do celów 
medycznych. Jest praktykiem w zakresie medycznego 
zastosowania kannabinoidów, a także inicjatorką i orga-
nizatorką licznych działań zmierzających do uregulowa-
nia statusu konopi w Polsce.

Jest właścicielką marki ekstraktów z konopi siewnych 
Max Hemp, a także pomysłodawczynią i założycielką 

Centrum Terapeutycznego Max Hemp, które jest miej-
scem holistycznego wsparcia dla pacjentów zaintereso-
wanych medyczną marihuaną, ale i innymi niekonwen-
cjonalnymi metodami wspierania zdrowia. Reprezentuje 
Koalicję Medycznej Marihuany, która – rękami posła Ku-
kiz’15, Piotra Liroya Marca – złożyła w Sejmie projekt 
zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Od 2011r. 
prowadzi fundację „Krok Po Kroku” w Oławie, która zaj-
muje się terapią i wsparciem dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie oraz ich rodzin.
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ORGANIZATOR

ul. Sikorskiego 22
66-400 Gorzów Wlkp.
www.mito-pharma.pl

+ 48 512 318 523
biuro@mito-pharma.pl
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