
 

 

 
 
 

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 44, lok. 12 
tel. stacjonarny (22) 608 05 53 
tel. komórkowe: 733 50 50 66 lub 733 50 50 67 
email: recepcja@salusprodomo.pl 
www.salusprodomo.pl 

 

Organizator Konferencji:  

Centrum Medyczne Salus Pro Domo SP ZOO 

02-622 Warszawa, Malczewskiego 38 lok 4 

Siedziba: 00-695 Warszawa, Nowogrodzka 44 lok 12 

                    

Specjaliści prowadzący wykłady i warsztaty: 
 

Mgr Lucyna Muraszkiewicz 

Dyrektor Centrum Medycznego Salus Pro Domo w Warszawie, które świadczy usługi z zakresu diagnozy 

i leczenia psychofarmakologicznego zaburzeń psychicznych. CM Salus Pro Domo promuje świadome 

wzmacnianie zdrowia psychicznego, profilaktykę i prewencję zaburzeń psychicznych, oraz 

psychoedukację z zakresu zdrowia psychicznego. 

 Lucyna Muraszkiewicz jest psychologiem klinicznym z 30-letnim doświadczeniem pracy klinicznej w 

Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autor programu i współzałożyciel pierwszego w Polsce 

oddziału psychoterapeutycznego w IPiN dla młodych wiekowo pacjentów z diagnozą schizofrenii. 

Prowadzi konsultacje, diagnozę i psychoterapią osób z zaburzeniami psychicznymi, systemową 

psychoterapię rodzin, psychoedukację dla pacjentów i ich rodzin. W swoim dorobku posiada publikacje 

z zakresu psychoedukacji, psychoterapii pacjentów z diagnozą zaburzeń schizofrenicznych, oddziaływań 

psychoterapeutycznych kierowanych do rodzin pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Zajmuje się 

promocją i profilaktyką zdrowia psychicznego. 

Dr Jolanta Paruszkiewicz 

Doświadczony specjalista z tytułem naukowym i kilkoma specjalizacjami. Pediatra i psychiatra dziecięcy. 

Wieloletni ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. 

Psychoterapeuta terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej terapii rodzinnej oraz terapii EMDR. 

Laureatka nagrody dla osób zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom. Aktywnie 

zaangażowana na rzecz praw człowieka, praw dziecka i pacjenta. 

Mgr Dominika Ustjan 

Od ponad 20 lat pracuje klinicznie, jako psycholog w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz 

dydaktycznie na Uniwersytecie SWPS, w pierwszej w Polsce katedrze Psychologii Pozytywnej. Jest 

absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychologiem klinicznym z II stopniem 

specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego (certyfikat Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego), specjalista terapii środowiskowej (certyfikat Polskiego Towarzystwa ania 

i Psychiatrycznego), terapeuta motywujący (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej) 

oraz coach (ukończone roczne studia podyplomowe Uniwersytetu SWPS we współpracy z Laboratorium 

Psychoedukacji). Ukończyła szkolenie terapeutyczne z zakresu psychologii zorientowanej na proces 

orgaznizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii. 



Mgr Ewa Brzóska 

Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuje, 

jako psycholog w oddziale psychiatrycznym dzieci i młodzieży w Instytucje Psychiatrii i Neurologii w 

Warszawie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami 

zachowania i emocji, zaburzeniami, odżywiania, zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami 

funkcjonowania społecznego, po próbach samobójczych oraz w kryzysie.  

Mgr Żaneta Ryszawa 

 Doświadczony psychoterapeuta pracujący z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Certyfikowany 

psychoterapeuta Tańcem i Ruchem (DMT), absolwentka podyplomowych studiów w Polskim Instytucie 

Psychoterapii Tańcem i Ruchem, specjalista terapii środowiskowej, Zen Coach, pedagog, terapeuta 

kinezjologii edukacyjnej, dyplomowany instruktor improwizacji ruchu i symboliki ciała (Instytut 

Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen). Psychoterapeuta warsztatów wprowadzających do terapii 

poznawczo-behawioralnej Racjonalna terapia zachowań. W trakcie certyfikacji psychoterapii 

poznawczo-behawioralnej. 
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