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Moje zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia 
z zakresu zdrowia środowiskowego, medycyny 
środowiskowej oraz zdrowia publicznego. Obecnie 
skupiam się na badaniach dotyczących wpływu 
różnych czynników środowiskowych/stylu życia na 
zdrowie człowieka/rozwój chorób. Jestem członkiem 
Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Prowadzę 
zajęcia dydaktyczne z Higieny i Epidemiologii na 
kierunku lekarskim i lekarsko-stomatologicznym oraz 
fakultety: „Chemia biologiczna a implementacje 
medyczne substancji biologicznie aktywnych” oraz 
„Wpływ zanieczyszczenia środowiska na rozwój 

przewlekłych chorób niezakaźnych”. 
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