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nowatorskich metod otochirurgicznych, 
które zosta³y wdro¿one w wielu 
oœrodkach klinicznych na ca³ym œwiecie. 

Naukowiec jako pierwszy w Polsce wykona³ w 1992 r. zabieg wszczepienia 
implantów œlimakowych, w 1998 r. implantów pniowych, a w 2003 r. 
implantów ucha œrodkowego. W 2002 r.  jako pierwszy na œwiecie  wszczepi³ 
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UCHWA£A NR 507

SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 13 cze r w ca 2012 r.

w spra wie na da nia Pro fe so ro wi Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu

tytu³u do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go

Na pod sta wie art. 16 usta wy z dnia 27 li pca 2005 r. – Pra wo o szkol -

ni c twie wy ¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póŸn. zm.) oraz § 8 Sta tu tu

Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go (tekst jed no li ty: Mo ni tor UW z 2012 r.

Nr 3A, poz. 76 z póŸn. zm.), po za po zna niu siê z re cen zja mi: prof.

 Andrzeja KoŸ mi ñ skie go – Aka de mia Le o na KoŸ mi ñ skie go; prof. Mar ka

Kra w czy ka – Wa r sza wski Uni we r sy tet Me dy cz ny; prof. Wo j cie cha No sz -

czy ka – Wa r sza wski Uni we r sy tet Me dy cz ny, do tycz¹cymi do ro b ku prof.

Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go – kan dy da ta do tytu³u do kto ra ho no ris ca u sa

Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, Se nat Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go  po -

stanawia, co na stê pu je:

§ 1

Na da je siê prof. Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu tytu³ do kto ra ho no ris

ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.

§ 2

Uchwa³a wcho dzi w ¿y cie z dniem pod jê cia.

Prze wod nicz¹ca Se na tu

 Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go

Re ktor

 prof. dr hab. Ka ta rzy na Cha³asiñ ska- Ma cu kow
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Prof. zw. dr hab. An drzej K. Ko Ÿmiñski
Cz³onek Ko res ponde nt PAN

Akad emia Le ona Ko Ÿmiñskiego

Opin ia dla Se natu Uniw ersytetu War szaws kiego
w zwi¹zku z na dan iem tytu³u

dok tora ho nor is cau sa
Pro fes oro wi Hen ryk owi Ska r¿y ñsk iemu

Czu jê siê za szczy co ny po wie rze niem mi przez Se nat Uni wer sy te tu

Wa r sza wskie go roli re cen zen ta w prze wo dzie na da nia do kto ra tu ho no ris

ca u sa tej zna mie ni tej Ucze l ni Pro fe so ro wi Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu.

Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski jest œwia to wej s³awy spe cja list¹ w za kre sie

 fizjologii i pa to lo gii s³uchu, au dio lo gii i oto chi ru r gii. Jest On au to rem

i wspó³au to rem (wraz ze wspó³pra cow ni ka mi) im po nuj¹cej ilo œci

 artyku³ów na uko wych za mie sz czo nych w naj bar dziej pre sti ¿o wych

 miêdzynarodowych me dy cz nych cza so pi s mach na uko wych oraz mo no -

gra fii pub li ko wa nych za rów no w Pol sce jak i za gra nic¹. Ucze st ni czy³,

jako re fe rent i or ga ni za tor w wielu kon gre sach semina riach i wa r sz -

ta tach na uko wych na ca³ym œwie cie. Jest cz³on kiem Rad Re da kcy j -

nych wie lu miê dzyna ro do wych cza so pism na uko wych, li cz nych

towa rzystw i ko mi te tów na uko wych, fun da cji i ko mi sji. Od 2011 ro ku 

prze wod ni czy Ko mi te to wi Nauk Kli ni cz nych PAN. Po sia da li cz ne

krajo we i za gra ni cz ne od zna cze nia i wy ró ¿ nie nia, jest do kto rem

ho no ris ca u sa Aka de mii Pe da go gi ki Spe cja l nej im. Ma rii Grze go -

rze wskiej w Wa r sza wie. Zor ga ni zo wa³ w Pol sce wie le naj wy ¿szej

ran gi miê dzyna ro do wych kon gre sów i kon fe ren cji na uko wych

a ta k ¿e se mi na riów i wa r szta tów, któ re pro wa dzi³y do roz po -

wszech nie nia Jego ory gi na l nych wy na la z ków, me tod diag no sty cz -

nych i tera peu ty cz nych. Jest Au to rem ory gina l ne go w ska li

œwia to wej pro gra mu po wszech nych ba dañ s³uchu, mowy i wzro ku

przez In ter net. W 2002 roku Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski opra co wa³ i wdro -

¿y³ pio nie r ski w ska li œwia to wej pro gram le cze nia czê œcio wej

g³ucho ty i wy ko na³ pierwsz¹ w œwie cie ope ra cjê wszcze pie nia
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 implantu œli ma ko we go u oso by do ros³ej z czê œciow¹ g³uchot¹,

a w 2004 roku do ko na³ pie r wszej w œwie cie ope ra cji dzie cka z ta -

kim usz ko dze niem s³uchu. Jego ujed no li co ny pro gram ba dañ prze -

sie wo wych wcze s ne go wy kry wa nia wad s³uchu u no wo ro d ków

zo sta³ na gro dzo ny na grod¹ ze spo³ow¹ Mi ni stra Na uki i Szko l ni c -

twa Wy ¿sze go, a w 2010 roku Pro fe sor otrzy ma³ dy p lom Mi ni ster

Na uki i Szko l ni c twa Wy ¿sze go za pro mo cjê pol skich wy na la z ków

za gra nic¹. Bez prze sa dy mo ¿ na stwier dziæ, ¿e to dziê ki Hen ry ko wi 

Skar ¿y ñ skie mu Pol ska przo du je w ska li œwia to wej w za kre sie dia g -

no sty ki i te ra pii wad s³uchu. Ta kie osi¹gniê cia po win ny byæ zna ne

i na gra dza ne.

Jest Kan dy dat nie ty l ko wy bi t nym uczo nym- ba da czem i pra kty -

kiem w dzie dzi nie nauk me dy cz nych, ale ta k ¿e wy na lazc¹. Jest au to rem

lub wspó³au to rem wie lu miê dzyna ro do wych i krajo wych pa ten tów, ta -

kich jak me to dy te sto wa nia s³uchu przy po mo cy ko m pu te ra, urz¹dze nia 

do ba dañ prze sie wo wych s³uchu, bez kon ta kto wy apa rat s³ucho wy

i wie le in nych. Z Jego na zwi skiem ko ja rzo ne s¹ pio nie r skie ba da nia na

te mat im p lan tów s³ucho wych. W spo sób no wa to r ski sto su je tele info r -

ma ty kê w dia g no sty ce i te ra pii s³uchu. Naj wa¿ nie j szym Jego osi¹gniê -

ciem, zna nym nie ty l ko wœród profe sjo na li stów na ca³ym œwie cie, jest

wy ko rzy sta nie jed no cze s nej sty mu la cji aku sty cz nej i ele ktry cz nej na -

rz¹du s³uchu u osób z czê œciow¹ g³uchot¹, pio nie r skie me to dy wy ko -

rzy sta nia im p lan tów s³ucho wych u tych pa cjen tów, a ta k ¿e naj le p sze na

œwie cie wy ni ki le cze nia czê œcio wej g³ucho ty za rów no u do ros³ych, jak

i u dzie ci.

S¹ to niew¹tpli wie wie l kie osi¹gniê cia na uko we i kli ni cz ne, któ re

same w so bie uza sad niaj¹ wnio sek o na da nie Pro fe so ro wi Hen ry ko wi

Skar ¿y ñ skie mu za szczy t ne go tytu³u do kto ra ho no ris ca u sa. Z pun ktu

wi dze nia dys cy p li ny na uko wej upra wia nej przez Re cen zen ta na szcze -

gó l ne wy ró ¿ nie nie zas³uguj¹ jed nak wyj¹tko we osi¹gniê cia Kan dy da ta

jako me ne d¿e ra i twó r cy, któ ry w spo sób prze³omo wy przy czy ni³ siê do

roz wo ju dzie dzi ny oto la ryn golo gii, au dio lo gii i fo nia trii w Pol sce i wzro -

stu pre sti ¿u pol skiej s³u¿by zdro wia.

Ju¿ w roku 1993, z ini cja ty wy i dziê ki wysi³kom orga niza cy j nym

Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go, po wsta³ oœro dek Diagnosty czno-Lecz niczo -

-Reha bilitacyj ny „Co chle ar Cen ter”, pie r wszy w tej czê œci Eu ro py oœro -

dek re a li zuj¹cy ko m p le ksow¹ opie kê nad oso ba mi z usz ko dze niem
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s³uchu, a zw³asz cza le cze nie i reha bi li ta cjê pa cjen tów z im p lan ta mi

œlimakowymi.

Znacz¹ce osi¹gniê cia me dy cz ne, na uko we i orga niza cy j ne Oœro d -

ka, a ta k ¿e oso bi sty pre sti¿ Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go do pro wa dzi³y do

prze kszta³ce nia w roku 1996 Oœro d ka „Co chle ar Cen ter” w in sty tut na -

uko wy re so r tu s³u¿by zdro wia – In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu.

Jego orga ni za to rem, dy re kto rem i ani ma to rem dzia³al no œci na uko wej

by³ od chwi li po wsta nia Pro fe sor Henryk Skar¿yñski.

Od chwi li pod jê cia pro gra mu im p lan tów s³ucho wych i pro gra mów 

opie ki nad oso ba mi nies³ysz¹cymi i nie dos³ysz¹cymi w Pol sce, Pro fe sor

Ska r ¿y ñ ski re a li zo wa³ am bitn¹ wi zjê two rze nia oœro d ka o miê dzy naro -

do wym zna cze niu i za siê gu od dzia³ywa nia prze kra czaj¹cym gra ni ce

kra ju. Pro jekt Miê dzyna rodo we go Cen trum S³uchu i Mowy by³ rea li zo -

wa ny w nie zwy kle trud nych wa run kach, pra kty cz nie bez wspa r cia ze

œro d ków bu d¿e to wych. Nie zwyk³y ta lent orga niza to r ski i me na d¿e r ski

Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go do pro wa dzi³ do otwa r cia tego Cen trum w roku 

2003, na daj¹c nowy wy miar pol skiej oto la ryn golo gii, au dio lo gii i fo nia -

trii. By³ to w owym cza sie je den z naj wiê kszych i naj le piej wy po sa ¿o -

nych oœro d ków œwia to wych zwi¹za nych ze wspomnianymi dziedzinami 

medycyny.

Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski w spo sób nie zwy kle umie jê t ny i wi zjo ne r ski

wy ko rzy sta³ naj no wsze mo ¿ li wo œci zwi¹zane z pro gra ma mi Unii Eu ro -

pe j skiej. W re kor do wo kró t kim cza sie opra co wa no pod jego kie row ni c -

twem pro jekt, uzy ska no œro d ki uni j ne i zrea li zo wa no in wes ty cjê

Œwia to we go Cen trum S³uchu – oœro d ka nie maj¹cego od po wied ni ka

w œwie cie, gdy cho dzi o no wo cze s noœæ, wszech stron noœæ wy po sa ¿e nia

i ko m pe ten cje ze spo³u kli ni cz ne go i na uko we go. Otwa r cie Œwia to we go

Cen trum S³uchu jest je sz cze jed nym po twier dze niem ta len tów orga niza -

to r skich i me na d¿e r skich Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go, o któ rym mówi siê,

¿e ³atwo re a li zu je na wet te za mie rze nia, któ re dla innych nie s¹ mo¿liwe 

do zrealizowania.

O ta len tach orga niza to r skich i pa sji spo³ecz nej Pro fe so ra Skar ¿y ñ -

skie go mo¿e œwia d czyæ re a li za cja nie zwy kle am bi t ne go za mie rze nia,

 jakim by³o zor gani zo wa nie i prze pro wa dze nie ogól no po l skich pro gra -

mów ba dañ prze sie wo wych s³uchu u m³od zie ¿y szko l nej. Pro fe sor Ska r -

¿y ñ ski po zy ska³ do wspó³pra cy w tym dzie le m.in. Fun dusz KRUS

i Mi ni ste r stwo Edu ka cji, a Jego In sty tut za an ga ¿o wa³ znacz¹ce œro d ki
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ma te ria l ne i ka drê o naj wy ¿szych kwa li fi ka cjach. Wy ni ki pro gra mów nie 

maj¹ pre ce den su w ska li œwia to wej. Po raz pie r wszy, w tak sze ro kiej po -

pu la cji m³od zie ¿y, wy kry to i zba da no pro ble my za bu rzeñ s³uchu i mo -

wy, któ re nie le czo ne mog¹ pro wa dziæ do utrud nieñ w edu ka cji

i u po œle dze nia przysz³ych szans ¿y cio wych i za wo do wych. Jest te¿

zas³ug¹ Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go, ¿e su kces tych pro gra mów zy ska³ sze -

ro kie uz na nie miê dzy naro do we, cze go wy ra zem mo¿e byæ Kon klu zja

Rady Eu ro py o ce lo wo œci wpro wa dze nia po do bnych ba dañ w ca³ej Unii 

Eu ro pe j skiej.

Wa r to zwró ciæ uwa gê na uni ka l ne ce chy tej or ga ni za cji, jak¹ jest

In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu i wy pra cowa ne go przez Pro fe so ra

Skar ¿y ñ skie go sy ste mu zarz¹dza nia:

� W do bie de bat na te mat mo de lu zarz¹dza nia s³u¿b¹ zdro wia i jej pla -

ców ka mi na szcze góln¹ uwa gê zas³ugu je pla ców ka, któ ra w spo sób

har mo ni j ny ³¹czy re a li za cjê wa ¿ nej mi sji spo³ecz nej i wy sok¹ ja koœæ

us³ug me dy cz nych z pe³n¹ efe kty w no œci¹ eko no miczn¹ i zdo l no œci¹

mo bi li za cji zna cz nych œro d ków fi nan so wych po chodz¹cych z ró ¿ -

nych Ÿró de³. Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski roz wi¹za³ wiêc mene d¿e r ski

i spo³ecz ny pro blem, któ ry ucho dzi u nas za nie roz wi¹zy wa l ny. In -

sty tut i Œwia to we Cen trum S³uchu w Ka je ta nach wy ma ga ba dañ i ana -

li zy na grun cie nauk zarz¹dza nia, eko no mi ki s³u¿by zdro wia

i po li ty ki spo³ecz nej.

� Na szcze gó l ne pod kre œle nie zas³ugu je ska la dzia³ania In sty tu tu, któ ry

obe j mu je opiek¹ szpi taln¹ ponad 12 000 pa cjen tów, wszcze pia ki l ka -

set im p lan tów œli ma ko wych ro cz nie. Jest to fe no men na ska lê

 œwiatow¹, któ ry wy ma ga per fe kcy j nej or ga ni za cji pra cy oraz za awan -

so wa nych me tod do bo ru, szko le nia i zarz¹dza nia wielu seto so bo wym 

per so ne lem o wy so kich, nie kie dy uni ka l nych kwa li fi ka cjach. Na

szcze góln¹ uwa gê zas³ugu je roz wój ka dry na uko wej ini cjo wa ny,

wspie ra ny i kie ro wa ny przez Pro fe so ra: 20 wy pro mo wa nych do kto -

rów, 4 ha bi li ta cje, 2 prze wo dy pro fe so r skie. Jest to „naj wy ¿sza szko³a

ja z dy” w za kre sie zarz¹dza nia. Zba da nie tego przy pa d ku jest szcze -

gó l nie nêc¹ce dla przed sta wi cie li na uki zarz¹dza nia tym bar dziej, ¿e

sam Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski jest nie zwy kle rza d kim przy pa d kiem przy -

wó d cy, któ ry w har mo ni j ny spo sób ³¹czy trzy naj wa¿ nie j sze ele men -

ty przy wó dz twa: zdo l noœæ do kre o wa nia am bi t nych i dale ko siê ¿ nych 

wi zji, mo bi li za cji li cz nych i zró¿ ni co wa nych ze spo³ów lu dz kich, oraz
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efe kty w nej insty tucjo nali za cji, czy li two rze nia utrwa lo nych pro ce -

sów, stru ktur i pro ce dur.

� Insty tut jest przyk³adem or ga ni za cji otwa r tej, któ ra ucze st ni czy aktyw -

nie w wie lu krajo wych i miê dzyna ro do wych sie ciach powi¹zañ

i wspó³pra cy o zmien nej ar chi te ktu rze. In sty tut po sia da pod -

porz¹dko wa ne mu pla ców ki w 10 mia stach Pol ski wraz z sy ste mem

³¹czno œci on - li ne z pa cjen ta mi wy ma gaj¹cymi sta³ej opie ki. Roz wi niê -

ta jest sieæ wspó³pra cy miê dzy naro do wej. Typ or ga ni za cji sie cio wej

sta je siê co raz bar dziej po wszech ny w wa run kach zmien no œci i nie -

pe w no œci, któ re bêd¹ nam to wa rzy szy³y w daj¹cej siê prze wi dzieæ

przysz³oœci. Ta k ¿e i dla te go In sty tut zas³ugu je na szcze góln¹ uwa gê.

� Kie ro wa na przez Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go pla ców ka w spo sób wzo r -

co wy uk³ada so bie re la cje z nie zwy kle skom pli ko wa nym i bu rz li wym 

oto cze niem insty tucjo na l nym, admi ni stra cyj nym, ryn ko wym, fi nan -

so wym, spo³ecz nym, a na wet me dia l nym. Pro ces bu do wa nia mar ki

fi r my w powi¹za niu z mark¹ jej twó r cy i sze fa wy da je siê szcze gó l nie

in te re suj¹cy z pun ktu wi dze nia nauk zarz¹dza nia.

Wa ¿ ny jest ta k ¿e spo³ecz ny, „mi sy j ny” wy miar dzia³al no œci Kan dy -

da ta. Nie bacz¹c na trud no œci kon sek wen t nie re a li zu je On przy siê gê

 Hipokra te sa po ma gaj¹c cho rym i cie r pi¹cym, stwa rzaj¹c nad zie jê na nor -

malne ¿y cie ol brzy mim rze szom osób do tkniê tych ka le c twem, któ re

nie sie ze sob¹ re aln¹ gro Ÿ bê wy klu cze nia spo³ecz ne go. Wie l kie zna cze -

nie spo³ecz ne ma pro fi la kty ka wad s³uchu u dzie ci. Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski

nie ty l ko nie sie po moc po trze buj¹cym w kra ju, ale ta k ¿e w du ¿ym sto p -

niu przy czy nia siê do kre o wa nia po zy tyw ne go ob ra zu Pol ski za gra nic¹.

Bior¹c pod uwa gê wszy stkie wy mie nio ne po wy ¿ej wzglê dy

w pe³ni, bez za strze ¿eñ i z wielk¹ sa ty s fakcj¹ po pie ram wnio sek o na da -

nie Pro fe so ro wi Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu za szczy t nej god no œci do kto -

ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.
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Prof. dr hab. n.med. Ma rek Kra w czyk
Wa r sza wski Uni we r sy tet Me dy cz ny

Opi nia dla Se na tu Uni we r sy tetu Wa r sza wskie go
w zwi¹zku z na da niem tytu³u

do kto ra ho no ris ca u sa
Pro fe so ro wi Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu

DANE OSOBOWE

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest ab so l wen tem Wy dzia³u 

Le ka r skie go Aka de mii Me dy cz nej w Wa r sza wie (obe c nie Wa r szaw ski Uni -

we r sy tet Me dy cz ny), któr¹ uko ñ czy³ w 1979 r. Tytu³ do kto ra nauk me -

dy cz nych uzy ska³ w 1983 r. W 1989 r. uzy ska³ sto pieñ do ktora

habi lito wa ne go nauk me dy cz nych. W 1993 r. awan so wa³ na sta no wi sko

pro fe so ra nad zwy czaj ne go w Aka de mii Me dy cz nej w Wa r sza wie. Tytu³

pro fe so ra nauk me dy cz nych otrzy ma³ w 1995 r.

W 2011 r. Aka de mia Pe da go gi ki Spe cja l nej im. Ma rii Grze go rze w -

skiej w Wa r sza wie uho no ro wa³a prof. dr. hab. n.med. Hen ry ka Skar ¿y ñ -

skie go tytu³em do kto ra ho no ris ca u sa tej Ucze l ni.

Od cza su uko ñ cze nia stu diów przez 20 lat prof. dr hab. n.med.

Hen ryk Ska r ¿y ñ ski by³ pra co w ni kiem Ka te dry i Kli ni ki Oto la ryn golo gii

Aka de mii Me dy cz nej w Wa r sza wie do chodz¹c do po zy cji or dy na to ra

od dzia³u oraz za stê pcy kie ro w ni ka Kli ni ki Oto la ryn golo gii. Jest spe cja -

list¹ z oto la ryn golo gii, au dio fono lo gii i fo nia trii.

W la tach 1993–1996 prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski zor ga -

ni zo wa³ i by³ dy re kto rem Oœro d ka Diagnostycz no -Leczni czo -Rehabi -

litacyjne go dla Osób Nies³ysz¹cych i Nie do s³ysz¹cych „Co chle ar Cen ter”.

Oœro dek ten by³ drug¹ tego typu pla cówk¹ po wsta³¹ w Eu ro pie.

W 1996 r. stwo rzy³ In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu, któ rym kie ru je

do dzi siaj. W ra mach tego In sty tu tu prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿yñ -

ski kie ru je Kli nik¹ Oto-Ryno -Laryn gochiru r gii. W 2002 r. obj¹³ Ka te drê

Au dio lo gii i Fo nia trii Uni wer sy te tu Mu zy cz ne go w Wa r sza wie.

W 2003 r. za ini cjo wa³ bu do wê Miê dzyna rodo we go Cen trum

S³uchu i Mowy w Ka je ta nach k.Wa r sza wy. W 2012 r. prof. dr hab. n.med. 

10



Hen ryk Ska r ¿y ñ ski uru cho mi³ Œwia to we Cen trum S³uchu. Jest to

 pierwsza tego typu jed no stka w ob sza rze na uki i me dy cy ny.

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski ma bar dzo znacz¹cy do ro -

bek na uko wy. Jest au to rem lub wspó³au to rem ki l ku set pu b li ka cji, wie lu

mo no gra fii i roz dzia³ów w mo no gra fiach i pod rê cz ni kach, kil ku dzie siê -

ciu prac pogl¹do wych i ponad 2000 wyst¹pieñ na za gra ni cz nych i krajo -

wych kon gre sach, kon fe ren cjach i sym po zjach na uko wych. By³

kie ro w ni kiem 28 pro gra mów ba da w czych rea li zo wa nych ze œro d ków

re so r to wych, Ko mi te tu Ba dañ Na uko wych, Mi ni ste r stwa Na uki i Szko l -

ni c twa Wy ¿sze go oraz Fun da cji na Rzecz Na uki Pol skiej. Ponad to by³

rea li za to rem 23 ró ¿ nych pro gra mów miê dzyna ro do wych.

W roku 2008 prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski by³ wspó³au -

to rem (ra zem z na uko w ca mi ame ryka ñ ski mi) ar ty ku³u opub liko wa ne go 

w pre sti ¿o wym cza so pi œmie Jo u r nal of the Aco u sti cal So cie ty of Ame ri ca

(Gif ford i wsp., 2008), do tycz¹cego oce ny per ce pcji s³ucho wej u pa cjen -

tów z czê œciow¹ g³uchot¹. Pra ca ta zo sta³a uz na na przez re da kcjê cza so -

pi s ma The He a ring Jo u r nal za naj bar dziej in spi ruj¹cy ar ty ku³ roku 2008

w dzie dzi nie im p lan tów œli ma ko wych, pro wo kuj¹cy do re wi zji nie -

których pogl¹dów na te mat fun kcjo no wa nia œli ma ka oraz uk³adu

s³ucho we go.

Zain tere so wa nia na uko we prof. dr. hab. n.med. Hen ry ka Skar ¿y ñ -

skie go do tycz¹ na stê puj¹cych ob sza rów:

1. Ba da nia nad efe kty w no œci¹ ró ¿ nych te ch nik oto chiru rgi cz nych w za -

bu rze niach prze wod ni c twa dŸwiê ku w ob rê bie ucha œro d ko we go.

2. Ba da nia nad wp³ywem ró ¿ nych me tod i ma te ria³ów sto so wa nych

w re kon stru kcji apa ra tu prze wodz¹cego ucha œro d ko we go na

osi¹ga l ne wy ni ki.

3. Ba da nia do tycz¹ce no wych te ch nik ope ra cy j nych sto so wa nych przy

wszcze pia niu im p lan tów s³ucho wych ucha œro d ko we go oraz im p -

lan tów œli ma ko wych i pnio wych (pio nie r skie za bie gi dot. bez po -

œred niej sty mu la cji b³ony okien ka okr¹g³ego).

4. Ba da nia nad no wy mi ro dza ja mi ele ktrod wewn¹trzœli ma ko wych.

5. Ba da nia nad per cepcj¹ s³uchow¹ w przy pa d ku jed no cze s nej sty mu -

la cji œli ma ka me tod¹ aku styczn¹ i ele ktryczn¹; u osób z obu stron nym 

11



im p lan tem œli ma ko wym i pnio wym i u osób z za cho wa nym s³uchem

w za kre sie ni skich czê stot li wo œci.

 6. Ba da nia nad me to da mi sty mu la cji per ce pcji s³ucho wej.

 7. Ba da nia do tycz¹ce me tod reha bi li ta cji uspra w niaj¹cych prze twa rza -

nie dŸwiê ku w okre sie cza su.

 8. Ba da nia nad wy ko rzy sta niem ma ske rów ultra dŸwiê ko wych w le cze -

niu szu mów usz nych.

 9. Ba da nia nad za sto so wa niem fun kcjo nal ne go re zo nan su mag nety cz -

ne go w oce nie me cha ni z mów s³ysze nia i per ce pcji s³ucho wej.

10. Ba da nia nad za sto so wa niem tele me dy cy ny w au dio fono lo gii, fo nia -

trii i oto la ryn golo gii.

11. Ba da nia nad me to da mi, pro ce du ra mi i urz¹dze nia mi do ba dañ prze -

sie wo wych s³uchu, wzro ku i mowy.

12.Ba da nia nad obie kty w ny mi me to da mi do bo ru pa ra me trów sty mu la -

cji w im p lan tach œli ma ko wych. 

Doty ch cza so we osi¹gniê cia na uko we i wdro ¿e nio we prof. dr. hab. 

n.med. Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go s¹ nie zwy kle sze ro kie, bo wiem do tycz¹:

1. Opra co wa nia pie r wszej w œwie cie kla sy fi ka cji czê œcio wej g³ucho ty.

2. Opra co wa nia bez kon ta kto wego apa ra tu s³ucho we go dla nie mowl¹t.

3. Opty ma li za cji pro gra mu le cze nia czê œcio wej g³ucho ty u osób do -

ros³ych.

4. Opra co wa nia pro ce du ry chi rur gi cz nej re kon stru kcji sta wu strze -

mi¹czko wo- ko wa de³ko we go.

5. Opra co wa nia me to dy sta pe do to mii w prze wlek³ych za pa le niach

ucha œro d ko we go. 

6. Opra co wa nia za sad re kon stru kcji ucha œro d ko we go w sta nach po -

ura zo wych.

7. Opra co wa nia pro ce du ry le cze nia ope racy j ne go oto skle ro zy.

8. Opra co wa nia po stê po wa nia chi rur gicz ne go w tympa no skle ro zie.

9. Opra co wa nia me tod re kon stru kcji uby t ków ma³¿o wi ny usz nej w sta -

nach po ura zo wych, no wo two ro wych i wro dzo nych za bu rze niach

roz wo ju.

10.Opra co wa nia tzw. ska li Skar ¿y ñ skie go do efe któw le cze nia wad

wro dzo nych ucha zew nê trz ne go.
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11.Opra co wa nia pro ce du ry w le cze niu oto skle ro zy u dzie ci, jak rów -

nie¿ no wych me tod w reha bi li ta cji per ce pcji s³ucho wej dzie ci po im -

p lan ta cji.

12.Wpro wa dze nia me to dy oce ny narz¹du s³uchu za po moc¹ te le me trii

neu ro na l nej oraz ele ktry cz nie wywo³ywa ne go od ru chu strze -

mi¹czko we go.

13.Opra co wa nia me to dy sty mu la cji per ce pcji sen so ry cz nej (tzw. me to -

da Skar ¿y ñ skie go).

14.Opra co wa nia pro ce du ry le cze nia czê œcio wej g³ucho ty za po moc¹

im p lan tów œli ma ko wych (ang. Pa r tial De af ness Tre a t ment – PDT).

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest cz³on kiem wie lu krajo -

wych i miê dzyna ro do wych to wa rzystw na uko wych, w tym m.in. jed nym

z czte rech czyn nych cz³on ków pol skich w Œwia to wym To wa rzy stwie

 Collegium Oto-Ry no-La ryngo logi cum Ami ci tiae Sa c rum, cz³on kiem za³o -

¿y cie lem Eu ro pe an Aca de my of Oto lo gy and Neu ro-O to lo gy.

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest pie r wszym Po la kiem,

przy jê tym do jed ne go z dwóch naj sta r szych to wa rzystw spe cjali sty cz -

nych w USA – Ame ri can Oto lo gy So cie ty (ist nie je od 1868 r.). Jest cz³on -

kiem wie lu re da kcji cza so pism na uko wych oraz Re da kto rem Na cze l nym 

Jo u r nal of He a ring Scien ce, ho no ro wym cz³on kiem Pol skie go, S³owa c -

kie go i Ku ba ñ skie go To wa rzy stwa Oto la ryn golo gów, Chi ru r gów G³owy 

i Szyi. Jest pro fe so rem Ho no ro wym Bri g ham Yo ung Uni ve r si ty w Pro vo,

USA.

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest cz³on kiem 11 ko mi te -

tów re da kcy j nych pol skich cza so pism na uko wych oraz 5 za gra ni cz nych 

(Jo u r nal of He a ring Scien ce, Ame ri can Jo u r nal of Oto lo gy & Neu roo to lo -

gy, The Jo u r nal of In ter na tio nal Ad van ced Oto lo gy, Cen tral and East

 European Jo u r nal of Oto-R hino- Laryn golo gy and Head and Neck

S u r ge ry, EN T - News).

Bêd¹c wy bi t nym eks per tem w oto la ryn golo gii prof. dr hab. n.med.

Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest re cen zen tem w ta kich cza so pi s mach, jak: The

J o u r nal of In ter na tio nal Ad van ced Oto lo gy, In ter na tio nal Jo u r nal of Pe -

dia tric Otor hi no lo gy, Ar chi ves of Me di cal Scien ce, Ea stern Jo u r nal of

 Medicine, Eu ro pe an Ar chi ves of Oto-R hino- Laryn golo gy and Head

& Neck, Acta Otola ryngo lo gi ca, Jo u r nal of He a ring Scien ce, Au dio -

fo no l o gia, Oto lo gy and Ne u ro lo gy, Przegl¹d Pe dia try cz ny.
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Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski to ta k ¿e do œwia d czo ny

 nauczyciel aka de mi cki. Do ty ch czas by³ pro mo to rem w 16 prze wo dach

do kto r skich, a ki l ka ko le j nych jest przy goto wy wa nych, jest opie ku nem

4 prze wo dów habi lita cy j nych (je den za ko ñ czo ny). Wy kszta³ci³ 53 spe -

cja li stów oto la ryn golo gii, au dio lo gii i fo nia trii. W ce lach ba da w czych,

ale i dy da kty cz nych zor ga ni zo wa³ wspo mnia ny ju¿ In sty tut Fi zjo lo gii

i Pa to lo gii S³uchu oraz Kli ni kê Oto la ryn golo gii i Reha bi li ta cji Od dzia³u

Fi zjo te ra pii II Wy dzia³u Le ka r skie go Wa r sza wskie go Uni wer sy te tu Me -

dy cz ne go, a ta k ¿e utwo rzy³ Po li ce aln¹ Szko³ê Au dio lo gii kszta³c¹c¹ pro -

te ty ków s³uchu. Wspó l nie z Uni wer sy te tem Ma rii Cu rie-Sk³odo wskiej

prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski do pro wa dzi³ do po wsta nia

 nowego kie run ku uniwe rsyte c kie go „Lo go pe dia i au dio lo gia”.

Prof. H. Ska r ¿y ñ ski by³ orga ni za to rem lub wspó³orga ni za to rem

dzie si¹tków krajo wych i miê dzyna ro do wych ku r sów szko le nio wych

z za kre su oto chi ru r gii, au dio lo gii, sur dolo go pe dii i no wo cze s nej chi ru r -

gii en do sko po wej za tok. W Œwia to wym Cen trum S³uchu zor ga ni zo wa³

no wo cze s ne cen trum tele e du ka cji oraz cen trum dy da kty cz ne z najno -

wocze œnie j szym w œwie cie la bo ra to rium do æwi czeñ i szko leñ z za kre su

oto chi ru r gii oraz in nych za bie gów w ob rê bie g³owy i szyi. Mul time dia l -

ne cen tra tele konfe rency j ne i tele reha bili tacyj ne zor gani zo wa ne przez

prof. H. Skar ¿y ñ skie go sta wiaj¹ oœro dek w Ka je ta nach w œwia to wej

czo³ówce oœro d ków pro wadz¹cych szko le nia z za kre su oto chi ru r gii

i ry no lo gii oraz au dio lo gii nowo cze s ny mi me to da mi na od leg³oœæ.

Osi¹gniê cia w tej dzie dzi nie by³y pre zen to wa ne m.in. na trzech  miêdzy -

narodowych kon fe ren cjach tele me dy cy ny, zor gani zo wa nych w Miê dzy -

naro do wym Cen trum S³uchu i Mowy w Ka je ta nach, a ta k ¿e na wie lu

in nych kon gre sach krajo wych i miê dzyna ro do wych.

Prof. H. Ska r ¿y ñ ski za li cza ny jest do gro na pio nie rów tele au dio lo -

gii i tele reha bili ta cji. W roku 2010 wraz z ze spo³em opra co wa³  i wdro ¿y³

sy stem zda l ne go dopa so wy wa nia pa ra me trów im p lan tów œli ma ko wych. 

Za to opra co wa nie In sty tut otrzy ma³ g³ówn¹ na gro dê w ka te go rii opie ka 

zdro wo t na – 21st Cen tu ry Achie ve ment Awards w œwia to wym kon ku r sie

The Co m pu ter World Ho nors, któ ry odby³ siê w Wa szyn g to nie. W 2011 r. 

prof. H. Ska r ¿y ñ ski utwo rzy³ pierwsz¹ w œwie cie krajow¹ sieæ tele me dy -

cy ny dla obs³ugi pa cjen tów imp lan to wa nych i reha bili to wa nych we

wszy stkich re gio nach kra ju.
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OCENA PODSUMOWUJ¥CA prof. dr. hab. n.med. Hen ry ka Skar ¿y ñ -

skie go, jako kan dy da ta do tytu³u do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu

Wa r sza wskie go.

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest wy bi t nym otory nola -

ryngo lo giem, zas³u¿e nie ciesz¹cym siê miê dzy na ro dow¹ s³aw¹ i au to ry -

te tem jed ne go z naj le p szych spe cja li stów w za kre sie im p lan tów

œlima ko wych i oto chi ru r gii. Doty ch cza so wa dzia³al noœæ prof. H. Ska r ¿yñ -

skiego w dzie dzi nie im p lan tów s³ucho wych, au dio lo gii, oto chi ru r gii

i tele me dy cy ny przy czy ni³a siê nie ty l ko do pro mo cji pol skiej me dy cy ny 

w œwie cie, ale rów nie¿ do dyna mi cz ne go roz wo ju ww. dzie dzin w Pol -

sce. Dziê ki prze de wszy stkim osi¹gniê ciom prof. dr. hab. n.med. Hen ry ka

Skar ¿y ñ skie go pol scy pa cjen ci maj¹ od wie lu lat  realne szan se otrzy ma -

nia us³ugi me dy cz nej na naj wy ¿szym œwia to wym po zio mie.

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski po sia da nie zwyk³y ta lent

orga niza to r ski, któ ry za owo co wa³ m.in. utwo rze niem najno wocze œnie j -

szej pla ców ki me dy cz nej i na uko wej w dzie dzi nie au dio lo gii i im p lan -

tów s³ucho wych, jak¹ jest In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu oraz

Miê dzy naro do we Cen trum S³uchu i Mowy, a osta t nio rów nie¿ Œwia to we 

Cen trum S³uchu, któ re zo sta³o otwa r te w maju 2012 r.

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest pio nie rem w wie lu ob -

sza rach swo jej dzia³al no œci. Jako pie r wszy w Pol sce wy ko na³ za bie gi

wszcze pie nia im p lan tów œli ma ko wych, im p lan tów pnio wych oraz ucha

œro d ko we go. Co rów nie wa ¿ ne, jako pie r wszy w œwie cie wpro wa dzi³ do 

me dy cy ny pro ce du rê le cze nia czê œcio wej g³ucho ty u do ros³ych i dzie ci.

Prof. H. Ska r ¿y ñ ski wy ko na³ i opu b li ko wa³ wy ni ki naj wiê kszej li cz by

tego typu ope ra cji, uzy skuj¹c zna ko mi te wy ni ki przed opera cyj ne go za -

cho wa nia ist niej¹cego s³uchu w 97,6% u do ros³ych i w 99,2% u dzie ci

z czê œciow¹ g³uchot¹, cze go dot¹d nie osi¹gniê to w ¿ad nym in nym

oœro d ku na œwie cie.

Prof. H. Ska r ¿y ñ ski ma ta k ¿e na swo im kon cie pio nie r skie osi¹ g -

niêcia w za sto so wa niu wszcze pów œli ma ko wych u dzie ci po ni ¿ej jed ne -

go roku ¿y cia. Efe ktem tak wcze œ nie wy ko na nych za bie gów  i wcze œ nie

pod jê tej reha bi li ta cji jest to, ¿e wiê kszoœæ dzie ci w wie ku ok. 3 lat osi¹ga

ta kie same mo ¿ li wo œci per ce pcji s³ucho wej oraz roz wo ju mowy jak ich

no r ma l nie s³ysz¹cy ró wie œ ni cy.

15



Ogromn¹ zas³ug¹ prof. H. Skar ¿y ñ skie go w doty ch cza so wej

dzia³al no œci i or ga ni za cji ww. pla có wek jest in te gra cja œro do wisk – me -

dy cz ne go, peda gogi cz ne go, psy cholo gicz ne go, logo pedy cz ne go i in¿y -

nie r skie go w dzia³aniu na rzecz osób nie pe³no spra w nych w za kre sie

s³uchu, g³osu, mowy i rów no wa gi.

Dzia³al noœæ prof. H. Skar ¿y ñ skie go i pla có wek przez nie go kie ro -

wa nych przy czy ni³a siê do pro mo cji Pol ski w œwie cie oraz wpro wa dze -

nia do me dy cy ny œwia to wej ki l ku uni ka l nych roz wi¹zañ i pro ce dur. Do

zor gani zowa ne go przez prof. H. Skar ¿y ñ skie go In sty tu tu w Ka je ta nach

przy je ¿ d¿aj¹ od wie lu lat spe cja li œci z ca³ego œwia ta, aby za po znaæ siê

z je go no wa torsk¹ me tod¹ le cze nia czê œcio wej g³ucho ty

Me to dê le cze nia czê œcio wej g³ucho ty za po moc¹ im p lan tów œli ma -

ko wych (ang. Pa r tial De af ness Tre a t ment – PDT) wdro ¿o no w wie lu

oœro d kach w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo nych. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e

wy ni ki uzy ski wa ne w In sty tu cie Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu s¹ wci¹¿

uwa ¿a ne za naj le p sze spo œród pub li ko wa nych w li te ra tu rze œwia to wej.

Mo ¿ na po ku siæ siê o stwier dze nie, ¿e le cze nie czê œcio wej g³ucho ty 

za po moc¹ im p lan tów œli ma ko wych opra co wa ne i wy pro mo wa ne przez 

prof. Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go i Jego ze spó³ sta³o siê obe c nie stan dar dem

œwia to wym, do któ re go od no si siê wie lu au to rów pu b li ka cji oraz

wyst¹pieñ kon fe ren cyj nych. Pro ce du ra PDT opra co wa na w In sty tu cie

Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu jest na zy wa na me tod¹ wa r szawsk¹ lub me -

tod¹ Skar ¿y ñ skie go, a wy ni ki uzy ski wa ne w In sty tu cie uz na wa ne s¹ po -

wszech nie za refe ren cy j ne.

In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu, a tym sa mym Pol ska, sta³ siê

jed no cze œ nie naj wa¿ nie j szym œwia to wym oœro d kiem szko le nia i wy mia -

ny do œwia d czeñ w dzie dzi nie ba dañ nad czê œciow¹ g³uchot¹. Od piê ciu

lat orga ni zo wa ne s¹ w In sty tu cie miê dzy naro do we wa r szta ty szko le nio -

we, pod nazw¹ „Win dow Ap pro ach Wor ks hop”, pod czas któ rych prof.

H. Ska r ¿y ñ ski za po zna je do œwia d czo nych oto chi ru r gów z ca³ego œwia ta

z te ch nik¹ ope ra cyjn¹ okien ka okr¹g³ego œli ma ka oraz pro ce du ra mi,

przed- i po ope racy jny mi sto so wa ny mi w me to dzie PDT. W ci¹gu osta t -

nich lat pod czas wa r szta tów szko le nio wych oraz spe cja l nych se sji to wa -

rzysz¹cych kon fe ren cjom na uko wym prze szko lo no i za po zna no

z me tod¹ gru pê ponad 2500 spe cja li stów. Poza tym prof. H. Ska r ¿y ñ ski

wy ko nu je po ka zo we za bie gi w ró ¿ nych oœro d kach na ca³ym œwie cie.
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Na pod sta wie przed sta wio nych osi¹gniêæ mo ¿ na zde fi nio waæ

prze œwia d cze nie, ¿e opra co wa nie i wdro ¿e nie me to dy im p lan ta cji

w czê œcio wej g³ucho cie – me to dy PDT, by³o naj wa¿ nie j szym osi¹gniê -

ciem na uko wym w dzie dzi nie oto chi ru r gii i au dio lo gii pol skiej w osta t -

nich la tach i jed nym z wa ¿ nie j szych osi¹gniêæ na uko wych w dzie dzi nie

nauk me dy cz nych w Pol sce.

Z ini cja ty wy prof. H. Skar ¿y ñ skie go, w cze r w cu ubieg³ego roku,

zo sta³y pod pi sa ne w Wa r sza wie eu ro pe j skie kon sen su sy na uko we do -

tycz¹ce ba dañ prze sie wo wych s³uchu, wzro ku i mowy u dzie ci w wie ku 

przed szko l nym i szko l nym. Uwie ñ cze niem dzia³añ prof. H. Skar ¿y ñ skie -

go na tym polu by³o pod pi sa nie w grud niu ubieg³ego roku Kon klu zji

Rady Eu ro py, za le caj¹cej pa ñ stwom cz³on ko wskim wdra ¿a nie ba dañ

prze sie wo wych s³uchu, wzro ku i mowy u dzie ci w wie ku przed szko l -

nym i szko l nym w celu wy kry cia dzie ci z za bu rze nia mi komu nika cyj ny -

mi. Fakt ten ma do nios³e zna cze nie dla da l szych dzia³añ na rzecz

wdra ¿a nia tych pro gra mów do pra kty ki szko l nej, rów nie¿ w Pol sce.

Dzia³al noœæ in no wa cyj na i orga niza to r ska prof. H. Skar ¿y ñ skie go

jest za uwa ¿a na i wy so ko oce nia na w œro do wi skach sa morz¹dów le ka r -

skich, or ga ni za cji po zarz¹do wych, przed siê bior czo œci i fi nan sów. In sty -

tut jest sta wia ny za wzór do brej or ga ni za cji pra cy i zarz¹dza nia, cze go

wy ra zem s¹ li cz ne na gro dy i wy ró ¿ nie nia, oraz wy so kie mie j s ce w ran -

kin gach szpi ta li i in sty tu tów me dy cz nych.

Jed nym z naj wy ¿szych do wo dów uz na nia dla dzia³al no œci prof.

H. Skar ¿y ñ skie go na polu inno wacy j no œci i or ga ni za cji jest otrzy ma nie

od Pre zy den ta Rze czypo spo li tej Pol skiej w maju br. na gro dy dla In sty tu -

tu Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu w ka te go rii „inno wa cy j noœæ” w te go ro cz -

nej edy cji Na gro dy Go spo da r czej Pre zy den ta RP. Uza sad nie niem dla

otrzy ma nia tej na gro dy by³o opra co wa nie przez prof. Hen ry ka Skar ¿y ñ -

skie go ory gi na l nej me to dy chi rur gi cz nej, jak rów nie¿ no wych na rzê dzi

(ele ktrod) oraz za sto so wa nie wie lu inno wa cy j nych roz wi¹zañ w in fra -

stru ktu rze no wej jed no stki. W cze r w cu 2012 r. prof. H. Ska r ¿y ñ ski zo sta³ 

wy ró ¿ nio ny przez Fun da cjê God³a „Te raz Pol ska” nie zwy kle pre sti ¿o -

wym wy ró ¿ nie niem „Wy bi t ny Po lak”.

Wy so ka oce na dzia³al no œci na uko wej, kli ni cz nej, orga niza cy j nej

i spo³ecz nej prof. dr. hab. n.med. Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go zna j du je wy raz

w przy zna niu przez ró ¿ ne or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia dzie si¹tków wy -

ró ¿ nieñ i od zna czeñ oraz na gród. Jest la u re a tem na gród  Prezesa Rady
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Mi ni strów, Mi ni stra Zdro wia, Mi ni stra Na uki, Mi ni stra Spraw Za gra ni cz -

nych, Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go oraz wie lu or ga ni za cji œro do wi -

sko wych i po zarz¹do wych. Jest ho no ro wym oby wa te lem Wa r sza wy,

otrzy ma³ me dal Glo ria Me di ci nae i Bene Me ri tum – na da ne za wy bi t ne

zas³ugi dla me dy cy ny przez Pol skie To wa rzy stwo Le ka r skie, Oska ra

Pol skie go Bi z ne su – przez Pol ski Klub Bi z ne su oraz wie le in nych, któ re

sta no wi¹ do wód uz na nia dla jego dzia³al no œci. Jest od zna czo ny Krzy -

¿em Ka wa le r skim i Ofi ce r skim, a w maju tego roku otrzy ma³ Krzy¿ Ko -

man do r ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Jest rów nie¿ wy ró ¿ nio ny

pa ñ stwo wy mi od zna cze nia mi in nych kra jów, wœród nich Or de rem

Zas³ugi za akty w ne dzia³ania na rzecz roz wo ju sto sun ków pol sko -u kra iñ -

skich, na da nym przez Pre zy den ta Ukra i ny Wi kto ra Ju sz czen kê, Me da -

lem Ho no ru od Pre zy den ta Gru zji – Mi che i la Saa kasz wi le go, Krzy ¿em

Zas³ugi Or de ru Wyna la z czo œci w sto p niu Ka wa le r skim na da nym przez

Naj wy¿sz¹ Ko mi sjê ds. Od zna czeñ Kró le stwa Be l gii oraz Euro pe j ski mi

– Krzy ¿em Zas³ugi Or de ru Wyna la z czo œci w sto p niu Ofi ce r skim.

WNIOSEK OSTATECZNY

Z wielk¹ dum¹ stwier dzam, ¿e prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿yñ -

ski to wy bi t ny ab so l went Wa r sza wskie go Uni wer sy te tu Me dy cz ne go.

Z ogro mnym prze ko na niem po twier dzam, ¿e dzia³al noœæ na uko wa, kli -

ni cz na, dy da kty cz na i orga niza cy j na pro fe so ra Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go

sta no wi pod sta wê do pe³nego po pa r cia jego kan dy da tu ry do uzy ska nia

god no œci do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest przyk³adem oso bo wo -

œci bu duj¹cej now¹ ja koœæ, jest przyk³adem cz³owie ka pa sji, pra cy i ta -

len tu. Jego ini cja ty wy nie ty l ko wp³ywaj¹ na ja koœæ ¿y cia ty siê cy

pa cjen tów, ale ta k ¿e wy zwa laj¹ nie zwyk³¹ ene r giê spo³eczn¹ i go spo -

darcz¹, przek³adaj¹c siê rów nie¿ na two rze nie no wych, atra kcy j nych

miejsc pra cy i roz wo ju wie lu m³odych na uko w ców. 

18



Prof. dr hab. n.med. Wo j ciech No sz czyk

Wa r sza wski Uni we r sy tet Me dy cz ny

Opi nia dla Se na tu Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go
w zwi¹zku z na da niem tytu³u

do kto ra ho no ris ca u sa
Pro fe so ro wi Hen ry ko wi Skar¿yñskie mu

Prof. dr hab. n.med. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski li czy obe c nie 58 lat i jest

ab so l wen tem Aka de mii Me dy cz nej w Wa r sza wie, któr¹ uko ñ czy³

w 1979 r. Tytu³ do kto ra nauk me dy cz nych uzy ska³ w wie ku 29 lat, do k -

to ra habi lito wa ne go w wie ku 35 lat, a sto pieñ na uko wy pro fe so ra

w wie ku 41 lat. Po sia da spe cja li za cje z oto la ryn golo gii oraz au dio lo gii

i fo nia trii. W la tach 1980–2000 by³ pra co w ni kiem Kli ni ki Oto la ryn golo gii 

Aka de mii Me dy cz nej w Wa r sza wie, gdzie pe³ni³ fun kcje or dy na to ra od -

dzia³u oraz za stê pcy kie ro w ni ka Kli ni ki Otola ryngo logi cz nej. Od roku

1996 pe³ni nie prze rwa nie fun kcjê Dy re kto ra In sty tu tu Fi zjo lo gii i Pa to lo -

gii S³uchu, a od 2002 r. jest Kie ro w ni kiem Ka te dry Au dio lo gii i Fo nia trii

Uni wer sy te tu Mu zy cz ne go Fry de ry ka Cho pi na w Wa r sza wie. Jest do kto -

rem ho no ris ca u sa Aka de mii Pe da go gi ki Spe cja l nej im. Ma rii Grze go rzew -

skiej w Wa r sza wie i pro fe so rem ho no ro wym Bri g ham Yo ung Uni ve r si ty

w Pro vo, (UT) w USA. Jest od zna czo ny Krzy ¿em Ka wa le r skim, Ofi ce r -

skim i Ko man do r skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Jest 46. Ho no ro wym

Oby wa te lem Wa r sza wy.

Prof. H. Ska r ¿y ñ ski jest œwia to wej s³awy otory nola ryngo lo giem,

oto chi ru r giem i spe cja list¹ z za kre su im p lan tów s³ucho wych. Od wie lu

lat sku te cz nie pro mu je w œwie cie polsk¹ otory nola ryngo lo giê i au dio lo -

giê, fo nia triê, reha bi li ta cjê, ogó l niej mówi¹c nasz¹ na ukê i me dy cy nê.

Jego no wa to r skie me to dy oto chi rur gicz ne zo sta³y wdro ¿o ne w wie lu

oœro d kach kli ni cz nych na ca³ym œwie cie. Jego dzia³al noœæ na uko wa, kli -

ni cz na, szko le nio wa i orga niza cy j na przy czy ni³a siê ponad wszelk¹

w¹tpli woœæ do nie zwy kle dyna mi cz ne go roz wo ju dzie dzi ny im p lan tów

s³ucho wych, oto chi ru r gii, au dio lo gii i tele me dy cy ny, nie ty l ko w Pol sce,

ale rów nie¿ w Eu ro pie i œwie cie.
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Jako pie r wszy w Pol sce wy ko na³ w roku 1992 za bieg wszcze pie nia 

implan tu œli ma ko we go. W 1998 r. wpro wa dzi³ do Pol ski im p lan ty

wszcze pia ne do pnia mó z gu, a w 2003 r. im p lan ty ucha œro d ko we go.

W 2008 r. by³ wspó³au to rem pie r wszej w œwie cie obu stron nej im p lan ta -

cji do pnia mó z gu. 

Na to miast, jako pie r wszy w œwie cie prof. H. Ska r ¿y ñ ski zo pe ro wa³

w roku 2002 pa cjen ta do ros³ego z czê œciow¹ g³uchot¹, a w 2004 r. po raz 

pie r wszy na œwie cie prze pro wa dzi³ po dobn¹ ope ra cjê u dzie cka. Prof.

H. Ska r ¿y ñ ski jest chi ru r giem, któ ry do chwi li obe cnej wy ko na³ i opu b li -

ko wa³ wy ni ki naj wiê kszej li cz by tego typu ope ra cji w œwie cie. Na szcze -

gó l ne pod kre œle nie zas³ugu je fakt, ¿e zna ko mi te wy ni ki uzy ska³

u po nad 97% do ros³ych i 99% dzie ci z czê œciow¹ g³uchot¹, u któ rych zo -

sta³ za cho wa ny s³uch na tu ra l ny, cze go dot¹d nie osi¹gniê to w ¿ad nym

in nym oœro d ku na œwie cie. W kie ro wa nym przez prof. H. Skar ¿y ñ skie go 

oœro d ku zna j du je siê pod opiek¹ jed na z naj wiê kszych w œwie cie grup

pa cjen tów z ró ¿ ny mi wszcze pio ny mi im p lan ta mi s³ucho wy mi. Z pun ktu 

wi dze nia le ka rza, na szcze gó l ne pod kre œle nie zas³ugu je fakt, ¿e zna ko -

mi ta wiê kszoœæ imp lan to wa nych, zw³asz cza dzie ci, osi¹gnê³a mo ¿ li woœæ 

pe³nej in te gra cji ze œro do wi skiem osób no r ma l nie s³ysz¹cych. W od nie -

sie niu do roz wo ju dzie dzi ny im p lan tów s³ucho wych, oto chi ru r gii oraz

au dio lo gii w Pol sce na ko le j ne pod kre œle nie zas³ugu je dzia³al noœæ orga -

niza cy j na prof. H. Ska r ¿yn skie go. W roku 1993 prof. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski

zor ga ni zo wa³ pie r wszy w Pol sce i dru gi w Eu ro pie multi dyscy plina r ny

oœro dek dia g no sty ki, le cze nia i reha bi li ta cji usz ko dzeñ s³uchu – „Co -

chle ar Cen ter”, któ ry w la tach 1993–1996 pro wa dzi³ ko m p le ksow¹

dzia³al noœæ ba dawcz¹, le cz nicz¹ i szko le niow¹ i roz wi ja³ pro gra my opie -

ki nad oso ba mi z usz ko dze nia mi s³uchu. W bar dzo du ¿ym sto p niu za -

pocz¹tko wa³ on w Pol sce in te gra cjê œro do wi ska me dy cz ne go,

peda gogi cz ne go, psy cholo gicz ne go, logo pedy cz ne go, in¿y nie r skie go

i in nych w dzia³aniu na rzecz osób nie pe³no spra w nych w za kre sie

s³uchu, g³osu, mowy i rów no wa gi. W roku 1996 oœro dek ten uzy ska³ sta -

tus jed no stki badaw czo- rozwo jo wej Mi ni ste r stwa Zdro wia, jako In sty tut

Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu (IFPS). Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski, bêd¹c dy re kto -

rem In sty tu tu od chwi li jego po wsta nia, opra co wa³ jego pro gram i wy -

szko li³ ponad 300-o so bow¹ ka drê. Pla ców ka ta, jak po ka zuj¹ nie za le ¿ ne 

ba da nia an kie to we, jest jed nym z naj le p szych i naj bar dziej dy na mi cz -

nych oœro d ków ba da w czych w ska li miêdzynarodowej.
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Ko le j na ini cja ty wa go spo da r cza – za pla no wa ny, wy bu do wa ny, zor -

gani zo wa ny i kie ro wa ny przez prof. Skar ¿y ñ skie go od 2003 r. oœro dek

– Miê dzy naro do we Cen trum S³uchu i Mowy IFPS – by³ w opi nii wie lu au -

to ry te tów z dzie dzi ny au dio lo gii, oto chi ru r gii i reha bi li ta cji wiod¹c¹

w ska li miê dzy naro do wej pla cówk¹ w dzie dzi nie im p lan tów s³ucho wych

oraz ope ra cji po pra wiaj¹cych s³uch. W ci¹gu 9 lat dzia³al no œci Cen trum

wy ko ny wa no w nim naj wiê cej tego typu ope ra cji w œwie cie. Cen trum

wspó³pra co wa³o z wie lo ma oœro d ka mi na uko wy mi i kli ni cz ny mi w Eu ro -

pie i na œwie cie. Po sia da³o miê dzy na ro dow¹ radê na ukow¹ z udzia³em wy -

bi t nych na uko w ców ze Sta nów Zjed no czo nych, Eu ro py, Azji i Au stra lii.

W roku 2008 prof. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski za ini cjo wa³, a w 2010 r. roz -

pocz¹³ pro jekt bu do wy ko le j ne go oœro d ka w Ka je ta nach. Ce lem by³o

stwo rze nie no wej, uni ka l nej w ska li œwia to wej pla ców ki pod nazw¹

– Œwia to we Cen trum S³uchu. Cho dzi³o o za pocz¹tko wa nie no wej idei,

no we go pro gra mu s³u¿¹cego po pra wie ko mu ni ka cji miê dzy lu dz kiej

wspó³cze s ne go spo³ecze ñ stwa, zw³asz cza dzie ci. Pro jekt ten uzy ska³

wspa r cie fi nan so we w ra mach pro gra mu rz¹do we go „In no wa cyj na

 Gospodarka”, ale – co jest nie zwyk³ym osi¹gniê ciem – w pra wie 1/3 zo -

sta³ zrea li zo wa ny ze œro d ków w³as nych ze spo³u kie ro wa ne go przez

prof. H. Skar ¿y ñ skie go. Od zwie rcie d la to jego ta len ty w zarz¹dza niu,

eko no mi cz nym my œle niu i nie by wa³ym wi¹za niu tych za let z roz wo jem

okre œlo nej dzie dzi ny na uki i me dy cy ny. Œwia to we Cen trum S³uchu sta³o

siê w ten spo sób naj wiê kszym w Eu ro pie i œwie cie oœro d kiem na uko -

wym, kli ni cz nym i szko le nio wym w dzie dzi nie oto la ryn golo gii, au dio lo -

gii i no wych te ch no lo gii me dy cz nych. Cen trum zo sta³o otwa r te i od da ne 

do u¿y t ku 10 maja 2012 r. w obe cno œci naj wy ¿szych przed sta wi cie li

w³adz pa ñ stwo wych: Ma r sza³ka Se j mu, Pre mie ra Rz¹du, mi ni strów ró ¿ -

nych re so r tów, sze fów cen tra l nych in sty tu cji na uko wych, go spo da r -

czych oraz wie lu przed sta wi cie li ucze l ni wy ¿szych z te re nu kra ju.

W roku 2009 z ini cja ty wy prof. H. Skar ¿y ñ skie go utwo rzo no

 pierwsze w Pol sce i jed no z nie li cz nych w œwie cie la bo ra to rium ba dañ

czyn no œcio wych mó z gu, a w szcze gó l no œci uk³adu s³ucho we go, z za sto -

so wa niem te ch nik re zo nan su mag nety cz ne go, pod nazw¹ Na uko we

Cen trum Ob ra zo wa nia Bio medy cz ne go. Dziê ki temu In sty tut w³¹czy³

siê do gro na œwia to wych oœro d ków za j muj¹cych siê ba da niem uk³adu

s³ucho we go te ch nik¹ fMRI.
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Na pod kre œle nie zas³uguj¹ rów nie¿ osi¹gniê cia orga niza cy j ne prof. 

H. Skar ¿y ñ skie go w dzie dzi nie dy da kty ki. W roku 2008 utwo rzy³ przy

In sty tu cie Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu Po li ce aln¹ Szko³ê Au dio lo gii,

kszta³c¹c¹ pro te ty ków s³uchu oraz nowy kie ru nek uni wer sy te cki 

„Logo pe dia i au dio lo gia”, wspó l nie z Uniwe r sy te tem Ma rii Cu rie-Sk³o -

dowskiej  . Dziê ki akty w no œci prof. Skar ¿y ñ skie go na tym polu, przy -

goto wy wa na jest no wo cze s na ka dra wysoko specja listy cz na dla po trzeb

 szeroko ro zu mia nej au dio lo gii w Pol sce. By³ orga ni za to rem lub

wspó³orga ni za to rem dzie si¹tek no wo cze s nych, krajo wych i miê dzy -

narodowych ku r sów szko le nio wych z za kre su oto chi ru r gii, au dio lo gii,

sur dolo go pe dii i no wo cze s nej chi ru r gii en do sko po wej za tok.

W swo jej dzia³al no œci dy da kty cz nej k³ad zie du¿y na cisk na wy ko -

rzy sta nie nowocze s nych œro d ków prze ka zu i te ch no lo gii info rma ty cz -

nych. Uru cho mi³ pie r wszy w Pol sce po rtal edu ka cy j ny dla spe cja li stów

z dzie dzi ny au dio lo gii, fo nia trii i oto la ryn golo gii oraz in nych po kre w -

nych spe cja l no œci me dy cz nych, któ ry jest wy po sa ¿o ny w pla t fo r mê

 informatyczn¹ do na ucza nia na od leg³oœæ – me tod¹ „e- lea r nin gu”.

 Portal edu ka cy j ny In sty tu tu Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu jest wyko rzy -

sty wa ny we wszy stkich ro dza jach za jêæ dy dakty cz nych pro wa dzo -

nych w In sty tu cie. Na uwa gê zas³uguj¹ m.in. szko le nio we trans mi sje

w cza sie rze czy wi stym z za bie gów chi rur gi cz nych pod czas ku r sów

i wa r szta tów.

Nie zmie r nie wa ¿ nym ob sza rem akty w no œci prof. H. Skar ¿y ñ skie go 

s¹ ba da nia na uko we i wdro ¿e nio we. W kie ro wa nych przez nie go ze s -

po³ach kon cen truj¹ siê na sze ro ko po jê tej oto lo gii i au dio lo gii i do tycz¹

w szcze gó l no œci le cze nia ca³ko wi tej i czê œcio wej g³ucho ty, za sto so wañ

ele ktro ni cz nych pro tez s³uchu, no wych me tod chi ru r gii rekon stru kcy j -

nej ucha i no wych te ch no lo gii w oto chi ru r gii i au dio lo gii, m.in. tele me -

dy cy ny dla po trzeb tele diag no sty ki i tele reha bili ta cji. Wraz z ze spo³em

pro wa dzi pio nie r skie ba da nia w dzie dzi nie epi de mio lo gii i pre wen cji

usz ko dzeñ s³uchu, opra co wuj¹c i wdra ¿aj¹c no wo cze s ne pro gra my ba -

dañ prze sie wo wych u dzie ci w ró ¿ nym wie ku, pro gra my ba dañ epide -

miolo gi cz nych i pro gra my no wo cze s nych me tod te ra pii i reha bi li ta cji

usz ko dzeñ s³uchu, g³osu i mowy. W dzie dzi nie oto chi ru r gii jest m.in. au -

to rem uni ka l nych me tod i pro ce dur w ope ra cjach rekon stru kcy j nych

ucha œro d ko we go i zew nê trz ne go, wdra ¿a nych na wielk¹ ska lê do pra k -

ty ki kli ni cz nej w wie lu mie j s cach na œwie cie. W tym za kre sie, na pod sta -
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wie ist niej¹cego do ro b ku na uko we go, mo ¿e my mó wiæ ju¿ nie ty l ko

o ze spo le, ale o pol skiej szko le le cze nia czê œcio wej g³ucho ty.

Ta len ty orga niza cy j ne prof. H. Skar ¿y ñ skie go zo sta³y do brze spo -

¿yt ko wa ne rów nie¿ w dzia³al no œci kli ni cz nej. Efe ktem tych prac jest

m.in. zna ko mi cie fun kcjo nuj¹cy blok ope ra cy j ny oraz po li kli ni ka In sty -

tu tu wraz z wie lo ma fi lia mi krajo wy mi. Niew¹tpli wie, blok ope ra cy j ny,

jego wy po sa ¿e nie, zna ko mi cie zor gani zo wa ny ze spó³ oraz spo sób or ga -

ni za cji za bie gów ope ra cy j nych, wy ró ¿ nia kie ro wa ny przez prof.

H. Skar ¿y ñ skie go In sty tut, nie ty l ko w Pol sce, ale rów nie¿ w œwie cie.

W o pi nii eu ro pe j skich i œwia to wych spe cja li stów za ple cze ope ra cy j ne

i spo sób jego or ga ni za cji s¹ obe c nie jed ny mi z najno woczeœ nie j szych

w œwie cie, co umo ¿ li wia wy ko na nie w In sty tu cie ro cz nie naj wiê kszej

 liczby za bie gów po pra wiaj¹cych s³uch w œwie cie.

Prof. H. Ska r ¿y ñ ski za li cza ny jest do gro na pio nie rów tele au dio lo -

gii i tele reha bili ta cji. W 2010 r. wraz z ze spo³em opra co wa³ i wdro ¿y³

 system zda l ne go dopa so wy wa nia pa ra me trów im p lan tów œli ma ko wych. 

Za to opra co wa nie In sty tut otrzy ma³ g³ówn¹ na gro dê w ka te go rii opie ka 

zdro wo t na – 21st Cen tu ry Achie ve ment Awards w œwia to wym kon ku r sie

The Com pu te r world Ho nors, któ ry odby³ siê w Wa szyn g to nie. W 2011 r.

prof. H. Ska r ¿y ñ ski utwo rzy³ pierwsz¹ w œwie cie krajow¹ sieæ tele me dy -

cy ny dla obs³ugi pa cjen tów imp lan to wa nych i reha bili to wa nych we

wszy stkich re gio nach kra ju.

Pro fe sor H. Ska r ¿y ñ ski jest rów nie¿ bar dzo akty w ny na polu na u -

ko wym. Jest au to rem lub wspó³au to rem ki l ku set pu b li ka cji ory gi na l -

nych, wie lu mo no gra fii i roz dzia³ów w mo no gra fiach i pod rê cz ni kach,

kil ku dzie siê ciu prac pogl¹do wych i ponad 2000 wyst¹pieñ na za gra ni cz -

nych (w wiê kszo œci) i krajo wych kon gre sach, kon fe ren cjach i sym po -

zjach na uko wych. Dla przyk³adu, ty l ko pra ce do tycz¹ce naj no wszych

roz wi¹zañ w za cho wa niu re sztek s³ucho wych i le cze nia czê œcio wej

g³ucho ty – dzie dzi ny, któ ra roz wi ja siê do pie ro w na uce œwia to wej, by³y

cy to wa ne w osta t nich la tach w li te ra tu rze miê dzy naro do wej ponad

300 ra zy. 

W la tach 1985–2012 pro fe sor Ska r ¿y ñ ski by³ kie ro w ni kiem 28 pro -

gra mów ba da w czych rea li zo wa nych ze œro d ków re so r to wych, Ko mi te tu 

Ba dañ Na uko wych, Mi ni ste r stwa Na uki i Szko l ni c twa Wy ¿sze go oraz

Fun da cji na Rzecz Na uki Pol skiej oraz by³ rea li za to rem 23 ró ¿ nych pro -

gra mów miê dzyna ro do wych.
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Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski by³ ini cja to rem, orga ni za to rem i wy ko nawc¹

wie lu pro gra mów me dy cz nych i na uko wych oraz pro gra mów po li ty ki

zdro wo t nej, któ re by³y kro ka mi mi lo wy mi roz wo ju dzie dzi ny au dio lo gii 

i reha bi li ta cji w Pol sce. W  ra mach tych pro gra mów, po raz pie r wszy

w Po l s ce za opa trzo no w apa ra ty s³ucho we  ponad 15 ty siê cy ma³ych

dzie ci ze zna cz nym i g³êbo kim nie dos³uchem oraz opra co wa no stan dar -

dy po stê po wa nia, do ko nuj¹c wie l kie go prze³omu w pro te zo wa niu wad

s³uchu u najm³od szych. Na le¿¹ do nich m.in. „Pro gram Opie ki nad Oso -

ba mi z Usz ko dze niem S³uchu w Pol sce” rea li zo wa ny od 1993 r. oraz

„Pro gram po wszech nych ba dañ prze sie wo wych no wo ro d ków i nie -

mowl¹t”, rea li zo wa ny w la tach 1994–1998. Po zwo li³o to na opra co wa nie 

stan dar du wcze s ne go wy kry wa nia usz ko dzeñ s³uchu. Jed no cze œ nie by³

to naj wiê kszy wk³ad w Eu ro pe j ski Kon sen sus do tycz¹cy ba dañ prze sie -

wo wych s³uchu u no wo ro d ków przy jê ty w 1998 r. w Me dio la nie. Ko le j -

ne za da nia do ty czy³y: „Pro gra mu po wszech nych ba dañ prze sie wo wych

usz ko dzeñ s³uchu u dzie ci i m³od zie ¿y szko l nej” – „S³yszê”, „Mó wiê”,

oraz pro gra mu „Do mo wej Kli ni ki Reha bi li ta cji” prze zna czo ne go dla

dzie ci z usz ko dze nia mi s³uchu i mowy. By³y to ko le j ne, na nie spo ty kan¹ 

miê dzy na ro dow¹ ska lê przed siê w ziê cia. 

Z ini cja ty wy pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go, w la tach 1999–2004, pro wa -

dzo no rów nie¿ ba da nia epide miolo gi cz ne nad wy stê po wa niem usz ko -

dzeñ s³uchu w wy bra nych re gio nach Pol ski, nad epi de mio lo gi¹ szu mów

usz nych oraz nad epi de mio lo gi¹ usz ko dzeñ s³uchu i mowy u m³od zie ¿y

szko l nej. W la tach 2008–2011 kie ro wa³ uni ka l nym pro gra mem ba dañ

prze sie wo wych s³uchu, któ ry w su mie obj¹³ swym za siê giem pra wie

300 000 dzie ci ze wszy stkich szkó³ pod sta wo wych z te re nów wie j skich

i ma³ych miast ca³ej Pol ski. Pol ska jest pie r wszym w œwie cie kra jem, któ ry

prze pro wa dzi³ w ta kiej ska li ba da nia prze sie wo we i epide miolo gi cz ne za -

burzeñ s³uchu u m³od zie ¿y szko l nej ze œro do wisk wie j skich. Prof. H. Skar -

¿yñ ski jest rów nie¿ od 2007 r. orga ni za to rem i kie ro w ni kiem pro gra mu

ba dañ prze sie wo wych s³uchu u dzie ci w wie ku szko l nym na te re nie szkó³ 

wa r sza wskich. £¹cz nie, oba te pro gra my objê³y swym dzia³aniem ponad

360 000 dzieci. Wy ni ki tych pro gra mów i do œwia d cze nia zdo by te pod czas

ich re a li za cji sta³y siê pod staw¹ do w³¹cze nia te ma ty ki za bu rzeñ komu nika -

cy j nych u dzie ci w wie ku szko l nym do prio ry te tów pol skiej pre zyd en cji

z ob sza ru me dy cy ny. Niew¹tpli wie oso bi stym su kce sem prof. H. Ska r ¿y ñ -

skiego i jego ze spo³u by³o pod pi sa nie z jego ini cja ty wy w cze r w cu
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ubieg³ego roku w Wa r sza wie Eu ro pe j skich Kon sen su sów Na uko wych

do tycz¹cych  badañ prze sie wo wych s³uchu, wzro ku i mowy u dzie ci

w wie ku przed szko l nym i szko l nym. Uwie ñ cze niem tych dzia³añ by³o

pod pi sa nie w grud niu ubieg³ego roku Kon klu zji Rady Eu ro py za le caj¹cej

pa ñ stwom cz³on ko wskim wdra ¿a nie ba dañ prze sie wo wych s³uchu,

wzro ku i mo wy u dzie ci w wie ku przed szko l nym i szko l nym w celu nie -

sie nia wcze s nej po mo cy dla dzie ci z za bu rze nia mi komu nika cyj ny mi.

Fakt ten ma do nios³e zna cze nie dla da l szych dzia³añ na rzecz wdra ¿a nia

tych pro gra mów do pra kty ki szko l nej, rów nie¿ w Pol sce. Bior¹c pod

uwa gê doty ch cza so we osi¹gniê cia pol skie w tym za kre sie oraz uw z glêd -

niaj¹c za le ce nia za wa r te w kon klu zji, Pre mier RP Do nald Tusk za po wie -

dzia³ pod czas otwa r cia Œwia to we go Cen trum S³uchu, utwo rze nie

na ro do we go pro gra mu wcze s ne go wy kry wa nia i le cze nia za bu rzeñ

komu nika cy j nych u dzie ci.

Dzia³al noœæ in no wa cyj na i orga niza to r ska prof. Skar ¿y ñ skie go jest

za uwa ¿a na i wy so ko oce nia na w œro do wi skach or ga ni za cji po zarz¹do -

wych, przez przed siê bio r ców i fi nan si stów. Od roku 2001 prof. H. Ska r -

¿y ñ ski pe³ni fun kcjê Ho no ro we go Prze wod nicz¹cego Ka pi tu³y

Aka de mii Pol skie go Su kce su, przez wie le lat by³ wi ce prze wod nicz¹cym

Rady Fun da cji Ban ko wej im. Le o po l da Kro nen be r ga. Kie ro wa na przez

nie go pla ców ka jest sta wia na za wzór do brej or ga ni za cji pra cy

i zarz¹dza nia, cze go wy ra zem s¹ li cz ne na gro dy i wy ró ¿ nie nia, oraz wy -

so kie mie j s ce w ran kin gach. Od pocz¹tku swo jej dzia³al no œci prof. Ska r -

¿y ñ ski wspó³pra cu je z orga ni za cja mi spo³ecz ny mi i po zarz¹do wy mi. By³ 

wspó³za³o¿y cie lem i pre ze sem Sto wa rzy sze nia Przy ja ció³ Osób Nie -

s³ysz¹cych i Nie dos³ysz¹cych „Cz³owiek – Cz³owie ko wi” oraz Fun da cji

Roz wo ju Me dy cy ny, wspó³pra ca z któ ry mi umo ¿ li wi³a wdro ¿e nia wie lu

osi¹gniêæ na uko wych i me dy cz nych. Prof. H. Ska r ¿y ñ ski zo sta³ uho no -

ro wa ny za swoj¹ dzia³al noœæ na ukow¹ i me dyczn¹ oraz wy na lazcz¹

ponad 100 na gro da mi indy widu al ny mi i zbio ro wy mi, pol ski mi i za gra -

nicz ny mi. Jest au to rem i wspó³au to rem 14 pa ten tów na urz¹dze nia i me -

to dy zwi¹zane z te ch nik¹ me dyczn¹. Wy na la z ki te uzy ska³y wy so kie

na gro dy, z³ote me da le i wy ró ¿ nie nia na œwia to wych sa lo nach wyna la z -

czo œci na wszy stkich kon ty nen tach. Uwie ñ cze niem doty ch cza so wej

dzia³al no œci prof. H. Skar ¿y ñ skie go na polu inno wacy j no œci i or ga ni za cji 

by³o otrzy ma nie z r¹k Pre zy den ta RP Bro nis³awa Ko mo ro wskie go

w dniu 29 maja br. Na gro dy Go spo da r czej Pre zy den ta RP w ka te go rii
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„Inno wa cy j noœæ” dla In sty tu tu Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu w te go ro cz nej 

edy cji. Na gro da ta zo sta³a przy zna na za opra co wa nie przez prof.

H. Skar ¿y ñ skie go ory gi na l nej kon ce pcji roz bu do wy in fra stru ktu ry In sty -

tu tu oraz opra co wa nie no wej, ory gi na l nej me to dy chi rur gi cz nej i no wych

na rzê dzi (ele ktro dy) do le cze nia czê œcio wej g³ucho ty i prze pro wa dze nia

pie r wszych w œwie cie ope ra cji u dzie ci i do ros³ych. Na gro da Go spo da r -

cza Pre zy den ta RP jest wy ró ¿ nie niem dla przed siê biorstw, in sty tu cji i wy -

na la z ców, któ rzy wnosz¹ szcze gó l ny wk³ad w uno wo czeœ nia nie i roz wój

na szej go spo dar ki, bu duj¹ jej po zy ty w ny wi ze ru nek w kra ju i za gra nic¹,

jest swo i stym uhonorowaniem wspó³cze s ne go pa trio ty z mu jak to pod -

kre œli³ Pan Pre zy dent pod czas wrê cza nia Na gro dy. Ko le j nym wy ra zem

uz na nia zas³ug prof. Skar ¿y ñ skie go na ró ¿ nych po lach by³o przy zna nie

przez Fun da cjê God³a Pro mocy j ne go  „Te raz Pol ska” w dniu 11 cze r w ca

nie zwy kle pre sti ¿o we go tytu³u „Wy bi t ny Po lak”.

Od sze re gu lat pro fe sor Hen ryk Ska r ¿y ñ ski zna j du je siê w pie r w -

szej dzie si¹tce lub czo³ówce na li œcie naj bar dziej wp³ywo wych osób

w ochro nie zdro wia w Pol sce. O uz na niu dla jego dzia³al no œci le ka r skiej 

i spo³ecz nej œwiadcz¹ rów nie¿ wy ró ¿ nie nia i od zna cze nia przy zna ne

przez ró ¿ ne or ga ni za cje spo³ecz ne i po zarz¹dowe, m.in.: tytu³ „Be ne vo -

len ti” za wspie ra nie ini cja tyw pro spo³ecz nych Fun da cji Pro Se nio re

i dzia³al noœæ cha ry ta tywn¹ na rzecz le ka rzy se nio rów, me dal im. Ty tu sa

Cha³ubi ñ skie go Wa r sza wskie go Uni wer sy te tu Me dy cz ne go, Me dal im.

Jana He we liu sza przy zna ny przez Poli te ch ni kê Gdañsk¹, na gro da spe -

cja l na w Kon ku r sie o Na gro dê Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go

„EUROLIDER 2011”, me dal dr. Je rze go Mo sk wy przy zna ny za zaan ga ¿o -

wa nie w pra ce na rzecz sa morz¹du le ka r skie go, od zna ka „Bene Me ri -

tum” – za ofiarn¹ s³u¿bê w ochro nie zdro wia i ¿y cia lu dz kie go, za

two rze nie nie prze mi jaj¹cych wa r to œci dla do bra spo³ecze ñ stwa oraz za

wy bi t ne zas³ugi dla Pol skie go To wa rzy stwa, me dal Glo ria Me di ci nae

– na da ny za wy bi t ne zas³ugi dla me dy cy ny przez Pol skie To wa rzy stwo

Le ka r skie, or der ECCE HOMO za two rze nie nie prze mi jaj¹cych wa r to œci,

wia rê w dru gie go cz³owie ka i nie sie nie po mo cy po trze buj¹cemu.

Prof. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski otrzy ma³ ki l ka dzie si¹t ró ¿ nych wy ró ¿ nieñ

miê dzyna ro do wych. Na szcze gó l ne pod kre œle nie zas³uguj¹ od zna cze nia 

pa ñ stwo we – za wk³ad w roz wój wspó³pra cy na rzecz in nych na ro dów zo -

sta³ od zna czo ny przez Pre zy den ta Ukra i ny – Wi kto ra Ju sz czen kê Or de rem

za zas³ugi III sto p nia, oraz Me da lem Ho no ru przy zna nym przez Pre zy den ta
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Gru zji – Mi che i la Saa kasz wi le go. Za osi¹gniê cia na polu wyna la z czo œci

 zosta³ od zna czo ny Eu ro pe j skim Krzy ¿em Zas³ugi, a przez Kró la Be l gii

Krzy ¿em Ka wa le r skim i Ofi ce r skim.

Pro fe sor Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest cz³on kiem wie lu to wa rzystw na uko -

wych pol skich i za gra ni cz nych, m.in.: Pol skie go To wa rzy stwa Oto la ryn golo -

gów Chi ru r gów G³owy i Szyi, Pol skie go To wa rzy stwa Na uko we go Za bu rzeñ

S³uchu, G³osu i Ko mu ni ka cji Jê zy ko wej, Pol skie go To wa rzy stwa In ¿y nie rii

Bio me dy cz nej. Jest cz³on kiem Ko mi te tu Aku sty ki Pol skiej Aka de mii Nauk,

przez trzy lata by³ Prze wod nicz¹cym Ko mi te tu Pato fi zjo lo gii Kli ni cz nej i Prze -

wod nicz¹cym Ko mi sji Za bu rzeñ S³uchu, Mowy i Komuni ka cji Jê zy ko wej,

obe c nie jest Prze wod nicz¹cym Ko mi te tu Nauk Kli ni cz nych PAN. Jest rów -

nie¿ cz³on kiem Ame ri can Aca de my of Au dio lo gy, Ame ri can Tin ni tus As so -

cia tion, New York Aca de my of Scien ces, As so cia tion for Re se arch in

Otola ryn go lo gy, Eu ro pe an Aca de my of Oto lo gy and Neu ro-O to lo gy, In ter na -

tio nal Evo ked Re spon se Au dio me try Stu dy Gro up, Eu ro pe an So cie ty of Ar ti fi -

cial Or gans, œwia to wej or ga ni za cji  Col le gium Oto-Rhi no-La ryngolo gi cum

Ami ci tiae Sa c rum. Jest cz³on kiem ko mi te tów na uko wych i re da kcy j nych cza -

so pism, m.in. „Oto lo gy & Neu ro to lo gy” („Ame ri can Jo u r nal of Oto lo gy”), re da kto -

rem „Jo u r nal of He a ring Scien ce” oraz Ho no ro wym Cz³on kiem S³owa c kie go, 

Ku ba ñ skie go i Pol skie go To wa rzy stwa Oto la ryn golo gów Chi ru r gów G³owy

i Szyi. W uz na niu zas³ug na polu oto chi ru r gii jako pie r wszy Po lak zo sta³ przy jê -

ty do jed ne go z naj sta r szych spe cjali sty cz nych to wa rzystw ame ry ka ñ skich

(za³o¿o ne w roku 1868) – Ame ri can Oto lo gy So cie ty.

Pod su mo wuj¹c, pra gnê pod kre œliæ, ¿e do ro bek na uko wy, kli ni cz ny

i dy da kty cz ny by³ pod staw¹ osi¹gniê tych w pra kty ce su kce sów eko no mi -

cz nych i orga niza cy j nych. Do ko na nia prof. H. Skar ¿y ñ skie go sta no wi¹

do wód na to, ¿e do brze pla no wa na na uka i do sko na le zarz¹dza na me dy -

cy na mo¿e na sie bie za ra biaæ, mo¿e siê fan ta sty cz nie roz wi jaæ w wy mia -

rze nie ty l ko krajo wym, ale i miê dzy naro do wym. Wszy stko to sk³ada siê

na ob raz nowo cze s ne go cz³owie ka na uki i me dy cy ny, któ re mu nie s¹

obce inne dzie dzi ny wspó³cze s nej go spo dar ki i zarz¹dza nia.

Ob da rzo ny za ufa niem JM Pani Re ktor, Se na tu, Dzie ka na i Rady Wy -

dzia³u Zarz¹dza nia Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go z wielk¹ sa ty s fakcj¹ po -

pie ram wnio sek o na da nie god no œci do kto ra ho no ro we go pro fe so ro wi

Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu. Z uwa gi na jego nie prze ciê t ny do ro bek

i zas³ugi, któ re kszta³tuj¹ polsk¹ i œwia tow¹ na ukê i me dy cy nê oraz maj¹

tak znacz¹cy wp³yw na roz wój wspó³cze s ne go spo³ecze ñ stwa.
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“ 

Otwa r cie uro czy sto œci. Od le wej: prof. Alo j zy No wak, prof. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski,
prof. Ka ta rzy na Cha³asiñ ska- Ma cu kow, prof. Joanna Pijanowska

Aula Wy dzia³u Zarz¹dza nia UW wype³nio na po brze gi go œ æ mi przy by³ymi na
uro czy stoœæ. Ce re mo nii wrê cze nia dy p lo mu do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu
Wa r sza wskie go prof. Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu to wa rzy szy³a uro czy sta Gra du a cja

Absolwentów Wydzia³u Zarz¹dzania.
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Do sto j ni go œcie za pro sze ni na uro czy stoœæ wrê cze nia dy p lo mu
do kto ra ho no ris ca u sa UW prof. Hen ry ko wi Skar¿yñskiemu
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Wrê cze nie dy p lo mu do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go prof.
Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu przez re ktor UW prof. Ka ta rzy nê Cha³asiñsk¹-Macukow

Wyk³ad wyg³asza
prof. Hen ryk Ska r ¿y ñ ski,

do ktor ho no ris ca u sa
Uni wer sy te tu

Wa r sza wskie go





Uro czy stoœæ wrê cze nia 
dy p lo mu

do kto ra ho no ris ca u sa
Pro fe so ro wi 

Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu



Prof. dr hab. Alo j zy No wak

LAUDACJA

Mag ni fi cen cjo, 

Wy so ki Se na cie, 

Czci god ny Pa nie Pro fe so rze, 

Dro dzy Go œcie, 

Sza no w ni Pa ñ stwo,

Se nat Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go po wie rzy³ mi za szczytn¹ fun kcjê

pro mo to ra w prze wo dzie o na da nie tytu³u do kto ra ho no ris ca u sa na szej

Ucze l ni panu Pro fe so ro wi Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu. Za da nia tego po dej -

mu jê siê z uczu ciem pra wdzi wej sa ty s fa kcji, a jed no cze œ nie oba wy, czy

zdo³am wy po wie dzieæ wszy stko, na co zas³ugu je nasz czci god ny kan dy dat.

Jest rzecz¹ po wszech nie znan¹, ¿e Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski jest cz³owie -

kiem wy ra staj¹cym wy so ko ponad prze ciê t noœæ swo je go œro do wi ska na -

uko we go – wy bi t nym uczo nym, wspa nia³ym le ka rzem, ce nio nym

na uczy cie lem aka de mi c kim i men to rem, spo³ecz ni kiem i wi zjo ne rem,

któ ry po tra fi sku te cz nie re a li zo waæ ma rze nia. Mam wiêc pe³n¹ sa ty s fa k -

cjê pro po nuj¹c Go na tê naj wy¿sz¹ god noœæ, jak¹ spo³ecz noœæ aka de -

micka na da je najwy bit nie j szym spo œród swe go gro na w do wód uz na nia

i wdziê cz no œci za ich pra cê dla do bra wspó l ne go.

Pro szê jed nak, aby Czci god ny Kan dy dat i Wy so kie Gre mium wyba -

czy li mi, je œli w tym kró t kim wyst¹pie niu nie uda mi siê przed sta wiæ

w pe³ni im po nuj¹cego za kre su do ko nañ Pro fe so ra, cz³owie ka ogro mnej 

wie dzy, nie zwyk³ej krea ty w no œci i ene r gii. Jego do ko na nia nie ogra ni -

czaj¹ siê bo wiem wy³¹cz nie do im po nuj¹cego do ro b ku pub lika cyj ne go,

wy ra ¿a ne go liczb¹ pu b li ka cji i wy so ki mi wska Ÿ ni ka mi bib liome trycz ny -

mi, ale obe j muj¹ ta k ¿e li cz ne ap li ka cje kli ni cz ne, uni ka to we roz wi¹za nia 

w za kre sie te ch nik oto chiru rgi cz nych i ryno chi ru r gii, pio nie r skie za bie gi 

wszcze pia nia im p lan tów œli ma ko wych, im p lan tów do pnia mó z gu

 i ucha œro d ko we go, no wo cze s ne me to dy reha bi li ta cji z za sto so wa niem
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te ch no lo gii info rma ty cz nych, isto t ne spo³ecz nie pro gra my po li ty ki zdro -

wo t nej w dzie dzi nie otory nola ryngo lo gii, au dio lo gii, fo nia trii i reha bi li -

ta cji.

Za nim jed nak przed sta wiê Sza no w nym Zgro ma dzo nym sy l we t kê

Pro fe so ra, po zwo lê so bie poin fo r mo waæ, ¿e re cen zen ci powo³ani przez

Se nat Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go w oso bach prof. dr. hab. n.med.

Mar ka Kra w czy ka – Re kto ra Wa r sza wskie go Uni wer sy te tu Me dy cz ne go

oraz prof. dr. hab. n.med. Wo j cie cha No sz czy ka – Wi ce prze wod -

nicz¹cego Cen tra l nej Ko mi sji ds. Sto p ni i Tytu³ów Na uko wych oraz prof. 

dr. hab. An drze ja KoŸ mi ñ skie go – by³ego Re kto ra Aka de mii Le o na KoŸ -

mi ñ skie go, cz³onka ko re spon den ta PAN, zgod nie uz na li, ¿e za rów no

do ro bek mery to ry cz ny jak i ogro m ne zas³ugi Kan dy da ta, jako le ka rza,

na uczy cie la i spo³ecz ni ka, a ta k ¿e ani ma to ra no wo cze s nych pro gra mów 

ba da w czych, me tod diag no sty cz nych, tera peu ty cz nych i reha bili tacy j -

nych, oraz cz³owie ka, któ ry wniós³ ory gi na l ne roz wi¹za nia do zarz¹dza -

nia w ob rê bie s³u¿by zdro wia i me dy cy ny – w pe³ni uza sad niaj¹ na da nie 

Panu Pro fe so ro wi Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu god no œci do kto ra ho no ris

ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. 

Pragn¹³bym te raz po kró t ce za po znaæ Wy so kie Gre mium z bo ga -

tym ¿y cio ry sem i naj wa¿ niej szy mi do ko na nia mi bo ha te ra na szej dzi sie j -

szej uro czy sto œci – Pro fe so ra Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go.

Hen ryk Ska r ¿y ñ ski uro dzi³ siê w 1954 roku, stu dia w wa r sza wskiej

Aka de mii Me dy cz nej uko ñ czy³ w 1979 roku i od tej chwi li nie prze rwa -

nie wype³nia za wo dow¹ mi sjê, jako le karz otory nola ryn go log, oto chi -

rurg, au dio log i fo nia tra, jed no cze œ nie re a li zuj¹c swo je na uko we i – nie

wa ham siê u¿yæ tego sfo r mu³owa nia – spo³ecz ni ko wskie pa sje. Przez

20 lat pra co wa³ naj pierw jako asy stent, pó Ÿ niej or dy na tor od dzia³u i za -

stê pca kie ro w ni ka w Kli ni ce Oto la ryn golo gii Aka de mii Me dy cz nej. Jego

ka rie ra na uko wa na tej ucze l ni by³a nie zwy kle szy b ka i b³ysko t li wa. Sto -

pieñ do kto ra nauk me dy cz nych uzy ska³ przed 30. ro kiem ¿y cia, a tytu³

na uko wy pro fe so ra w wie ku 41 lat. Mija w³aœ nie 20 lat od cza su, kie dy

w ro ku 1992, jako pie r wszy oto chi rurg w Eu ro pie Œrodko wo- Ws chod -

niej prze pro wa dzi³ z po wo dze niem ope ra cjê wszcze pie nia im p lan tu

 œlimakowego, przy wra caj¹c s³uch oso bie ca³ko wi cie g³uchej. 

Wy bi t nych lu dzi wy ró ¿ nia jed na wspó l na ce cha – ich dzia³al noœæ

jest zna na po wszech nie nie ty l ko w œro do wi sku, z któ re go siê wy wodz¹

i w któ rym pro wadz¹ dzia³al noœæ, ale ta k ¿e w in nych œro do wi skach oraz

w spo³ecze ñ stwie. Do gro na tych osób niew¹pli wie na le ¿y Pro fe sor
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 Henryk Ska r ¿y ñ ski, któ re go dzia³al noœæ jest bar dzo do brze zna na nie ty l -

ko w œro do wi sku me dy cz nym i na uko wym, ale rów nie¿ go spo da r czym,

eko no mi cz nym, te ch ni cz nym, a ta k ¿e w œro do wi sku pol skich i za gra ni cz -

nych ucze l ni. Jest to efekt wie lowy mia ro wej dzia³al no œci udo kumen to wa -

nej fa kta mi, któ re œwiadcz¹ o do ko na niach prof. Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go.

Jed nym z wa ¿ nie j szych aspe któw twó r czej dzia³al no œci Pro fe so ra

Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go jest dzia³al noœæ na polu orga niza cy j nym

i zarz¹dza nia, któ rej wy ni kiem s¹ nie zwyk³e do ko na nia. W ci¹gu osta t -

nich, nie spe³na dwu dzie stu lat swo jej dzia³al no œci do ko na³ rze czy, któ re

wy da wa³y siê zgo³a nie mo ¿ li we. Pocz¹wszy od utwo rze nia Oœro d ka

Diagnostycz no-Leczni czo-Rehabi litacyjne go „Co chle ar Cen ter”, po przez 

utwo rze nie re sor to we go In sty tu tu Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu, Miê -

dzyna rodo we go Cen trum S³uchu i Mowy, a w maju tego roku Œwia to we -

go Cen trum S³uchu – Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski udo wod ni³, ¿e po tra fi swo je

ma rze nia i wi zje oraz de kla ra cje prze ku waæ w kon kre ty. Jest to ce cha

chara ktery sty cz na dla cz³owie ka czy nu, ja kim jest niew¹tpli wie Pro fe sor 

Hen ryk Ska r ¿y ñ ski.

Utwo rze nie w roku 1993 Oœro d ka „Co chle ar Cen ter” by³o pie r w -

szym eta pem wie lu do ko nañ orga niza cy j nych Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go.

Dete r mi na cja, uwie ñ czo na utwo rze niem tego oœro d ka sta³a siê nie zwy -

kle wa ¿ nym eta pem roz wo ju opie ki przed- i po ope racy j nej dla osób

z za bu rze nia mi s³uchu, a w szcze gó l no œci dla pa cjen tów z wszcze pa mi

œli ma ko wy mi. To w tym w³aœ nie oœro d ku po wsta³ zal¹¿ek wielo specja -

listy czne go ze spo³u, któ ry zmie rzy³ siê z wie lo na wy zwa nia mi z za kre su

no wo cze s nych me tod prze sie wo wych, diag no sty cz nych, tera peu ty cz -

nych oraz reha bili tacy j nych dla osób z ró ¿ ny mi wa da mi s³uchu. Po ka za -

nie re a l nych efe któw dzia³al no œci tego ze spo³u oraz przed sta wie nie

wizjo ne r skie go pla nu utwo rze nia no wej jed no stki nauko wo-ba da w czej

sta³o siê pod staw¹ prze kszta³ce nia oœro d ka w re so r to wy In sty tut Fi zjo lo -

gii i Pa to lo gii S³uchu, któ rym nie prze rwa nie od roku 1996 kie ru je Pro fe -

sor Ska r ¿y ñ ski. In sty tut roz pocz¹³ swoj¹ dzia³al noœæ na ba zie da w ne go

szpi ta la Huty Wa r sza wa. Ta nie per spe ktywi czna sy tu a cja pro wa dze nia

dzia³al no œci w wy naj mo wa nym obie kcie spo wo do wa³a po trze bê or ga ni -

za cji w³as ne go za ple cza.

Z ogromn¹ de te r mi nacj¹ Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski do pro wa dzi³ do

utwo rze nia w roku 2003 Miê dzyna rodo we go Cen trum S³uchu i Mowy

w Ka je ta nach. Utwo rze nie tej no wej jed no stki In sty tu tu sta no wi³o ogrom -

ny im puls dla roz wo ju na uko we go, kli ni cz ne go i szko le nio we go
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 Instytutu. Roz wi nê³a siê z po wo dze niem, na ba zie tego Cen trum,

wspó³pra ca krajo wa i miê dzy naro do wa. Jak wspo mi na w swo jej re cen zji 

prof. An drzej Ko Ÿ mi ñ ski „Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski re a li zo wa³ am bitn¹ wi zjê

two rze nia oœro d ka o miê dzy naro do wym zna cze niu i za siê gu od -

dzia³ywa nia prze kra czaj¹cym gra ni ce kra ju. Pro jekt Miê dzyna rodo we -

go Cen trum S³uchu i Mowy by³ rea li zo wa ny w nie zwy kle trud nych

wa run kach, pra kty cz nie bez wspa r cia ze œro d ków bu d¿e to wych. Nie -

zwyk³y ta lent orga niza to r ski i me na d¿e r ski Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go do -

pro wa dzi³ do otwa r cia tego Cen trum w roku 2003, na daj¹c nowy

wy miar pol skiej oto la ryn golo gii, au dio lo gii i fo nia trii. By³ to w owym

cza sie je den z naj wiê kszych i naj le piej wy po sa ¿o nych oœro d ków œwia to -

wych zwi¹za nych ze wspo mnia ny mi dzie dzi na mi me dy cy ny”. Cen trum 

mia³o swoj¹ miê dzy na ro dow¹ radê, któ rej prze wod ni czy³ nasz ro dak,

œwia to wej s³awy na uko wiec, aku styk i au dio log oraz kan dy dat do Na -

gro dy No b la – prof. Jó zef Zwis³ocki. Dzia³al noœæ tej jed no stki ode gra³a

ogromn¹ rolê w roz wo ju pol skiej au dio lo gii, oto chi ru rii oraz dzie dzi ny

im p lan tów s³ucho wych. Akty w noœæ miê dzy naro do wa Ze spo³u In sty tu tu 

i Cen trum za ao wo co wa³a li cz ny mi kon ta kta mi, wi zy ta mi na uko wy mi,

wspó l ny mi pra ca mi nauko wo-ba daw czy mi oraz li cz ny mi kon fe ren cja mi 

nauko wo-sz kole niowy mi i wa r szta ta mi oraz ku r sa mi spe cjali stycz ny mi,

któ re zor gani zo wa no na te re nie Miê dzyna rodo we go Cen trum S³uchu

i Mo wy, z udzia³em wy bi t nych spe cja li stów z za gra ni cy.

O ko le j nym, nie zwy kle wa ¿ nym przed siê w ziê ciu orga niza cy j nym pi -

sze prof. Wo j ciech No sz czyk w swo jej re cen zji. „W roku 2008 prof. Hen ryk

Ska r ¿y ñ ski za ini cjo wa³, a w 2010 r. roz pocz¹³ pro jekt bu do wy ko le j ne go

oœro d ka w Ka je ta nach. Ce lem by³o stwo rze nie no wej, uni ka l nej w ska li

œwia to wej pla ców ki pod nazw¹ – Œwia to we Cen trum S³uchu. Cho dzi³o o za -

pocz¹tko wa nie no wej idei, no we go pro gra mu s³u¿¹cego po pra wie ko mu ni -

ka cji miê dzy lu dz kiej wspó³cze s ne go spo³ecze ñ stwa, zw³asz cza dzie ci.

Pro jekt ten uzy ska³ wspa r cie fi nan so we w ra mach pro gra mu rz¹do we go

„In no wa cyj na Go spo dar ka”, ale – co jest nie zwyk³ym osi¹gniê ciem – w pra -

wie 1/3 zo sta³ zrea li zo wa ny ze œro d ków w³as nych ze spo³u kie ro wa ne go

przez prof. H. Skar ¿y ñ skie go. Od zwie rcie d la to jego ta len ty w zarz¹dza niu, 

eko no mi cz nym my œle niu i nie by wa³ym wi¹za niu tych za let z roz wo jem

okre œlo nej dzie dzi ny na uki i me dy cy ny. Œwia to we Cen trum S³uchu sta³o siê

w ten spo sób naj wiê kszym w Eu ro pie i œwie cie oœro d kiem na uko wym, kli ni -

cz nym i szko le nio wym w dzie dzi nie oto la ryn golo gii, au dio lo gii i no wych

te ch no lo gii me dy cz nych. Cen trum zo sta³o otwa r te i od da ne do u¿y t ku
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10 ma ja 2012 r. w obe cno œci naj wy ¿szych przed sta wi cie li w³adz pa ñ stwo -

wych: Ma r sza³ka Se j mu, Pre mie ra Rz¹du, mi ni strów ró ¿ nych re so r tów, sze -

fów cen tra l nych in sty tu cji na uko wych, go spo da r czych oraz wie lu

przed sta wi cie li ucze l ni wy ¿ szych z te re nu kra ju”.

Niew¹tpli wie, otwa r cie i uru cho mie nie dzia³al no œci Œwia to we go

Cen trum S³uchu – no wej jed no stki In sty tu tu, to ko le j ny do wód sku te cz -

no œci dzia³ania Pro fe so ra oraz jego ta len tów me na d¿e r skich. Utwo rze -

nie Cen trum wy zna cza nowe per spe kty w ny zna cz nie sze r szej

i ambi t nie j szej dzia³al no œci na uko wej, kli ni cz nej i szko le nio wej In sty tu tu 

na are nie krajo wej i miê dzy naro do wej. 

Jak pi sze w swo jej opi nii prof. Ma rek Kra w czyk – Re ktor Wa r sza w -

skie go Uni wer sy te tu Me dy cz ne go: „Ogromn¹ zas³ug¹ prof. H. Skar ¿y ñ -

skie go w doty ch cza so wej dzia³al no œci i or ga ni za cji ww. pla có wek jest

in te gra cja œro do wisk – me dy cz ne go, peda gogi cz ne go, psy cholo gicz ne go, 

logo pedy cz ne go i in¿y nie r skie go w dzia³aniu na rzecz osób nie pe³no -

spra w nych w za kre sie s³uchu, g³osu, mowy i rów no wa gi. Dzia³al noœæ

prof. H. Skar ¿y ñ skie go i pla có wek przez nie go kie ro wa nych przy czy ni³a

siê do pro mo cji Pol ski w œwie cie oraz wpro wa dze nia do me dy cy ny œwia -

to wej ki l ku uni ka l nych roz wi¹zañ i pro ce dur. Do zor gani zowa ne go

przez prof. H. Skar ¿y ñ skie go In sty tu tu w Ka je ta nach przy je ¿ d¿aj¹ od

wie lu lat spe cja li œci z ca³ego œwia ta, aby za po znaæ siê z jego no wa torsk¹

me tod¹ le cze nia czê œcio wej g³ucho ty”.

Jest to niew¹tpli wie tra f ne pod su mo wa nie do ko nañ orga niza cy j -

nych Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go na polu two rze nia uni ka lnych miejsc pra -

cy ba da w czej, kli ni cz nej i edu ka cy j nej.

W roku 2009 z ini cja ty wy prof. H. Skar ¿y ñ skie go utwo rzo no pie r wsze 

w Pol sce i jed no z nie li cz nych w œwie cie la bo ra to rium ba dañ czyn no œcio -

wych mó z gu, a w szcze gó l no œci uk³adu s³ucho we go, z za sto so wa niem

 technik re zo nan su mag nety cz ne go, pod nazw¹ Na uko we Cen trum Ob ra -

zo wa nia Bio medy cz ne go. Dziê ki temu In sty tut w³¹czy³ siê do gro na œwia -

to wych oœro d ków za j muj¹cych siê ba da niem uk³adu s³ucho we go te ch nik¹

fMRI.

Na pod kre œle nie zas³uguj¹ rów nie¿ osi¹gniê cia orga niza cy j ne

prof. H. Skar ¿y ñ skie go w dzie dzi nie dy da kty ki. W roku 2008 utwo rzy³

przy  Instytucie Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu Po li ce aln¹ Szko³ê Au dio lo gii,

kszta³c¹c¹ pro te ty ków s³uchu oraz nowy kie ru nek uni wer sy te cki „Lo go -

pedia i au dio lo gia”, wspó l nie z Uni wer sy te tem Ma rii Cu rie-Sk³odo w -

skiej . Dziê ki akty w no œci prof. Skar ¿y ñ skie go na tym polu, przy goto wy -
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wa na jest no wo cze s na ka dra wysoko specja listy cz na dla  potrzeb

sze ro ko ro zu mia nej au dio lo gii w Pol sce. By³ orga ni za to rem lub

wspó³orga ni za to rem dzie si¹tek no wo cze s nych, krajo wych i miê dzy -

narodowych ku r sów szko le nio wych z za kre su oto chi ru r gii, au dio lo gii,

sur dolo go pe dii i no wo cze s nej chi ru r gii en do sko po wej za tok. W swo jej

dzia³al no œci dy da kty cz nej k³ad zie du¿y na cisk na wy ko rzy sta nie no wo -

cze s nych œro d ków prze ka zu i te ch no lo gii info rma ty cz nych. Uru cho mi³

pie r wszy w Pol sce po rtal edu ka cy j ny dla spe cja li stów z dzie dzi ny au dio -

lo gii, fo nia trii i oto la ryn golo gii oraz in nych po kre w nych spe cja l no œci

me dy cz nych, któ ry jest wy po sa ¿o ny w pla t fo r mê in fo r ma tyczn¹ do na -

ucza nia na od leg³oœæ me tod¹ „e- lea r nin gu”. Po rtal edu ka cy j ny In sty tu tu

Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu jest wyko rzy sty wa ny we wszy stkich ro dza -

jach za jêæ dy da kty cz nych pro wa dzo nych w In sty tu cie. Na uwa gê

zas³uguj¹ m.in. szko le nio we trans mi sje w cza sie rze czy wi stym z za bie -

gów chi rur gi cz nych pod czas ku r sów i wa r szta tów.

Jed nym z naj wy ¿szych do wo dów uz na nia dla dzia³al no œci Pro fe so -

ra Skar ¿y ñ skie go na polu inno wacy j no œci i or ga ni za cji by³o otrzy ma nie

od Pre zy den ta RP w maju br. na gro dy dla In sty tu tu Fi zjo lo gii i Pa to lo gii

S³uchu, w ka te go rii „inno wa cy j noœæ”, w te go ro cz nej edy cji Na gro dy

 Gospodarczej Pre zy den ta RP.

Dzia³al noœæ orga niza cy j na Pro fe so ra to nie ty l ko no wo cze s ne bu -

dyn ki i za ple cze ba da w cze, kli ni cz ne i szko le nio we, ale rów nie¿ wspa -

nia³y ze spó³ wspó³pra co w ni ków. Aktu a l nie w pla ców kach In sty tu tu

pra cu je ponad 300 osób, w tym kil ku dzie siê ciu spe cja li stów na jwy ¿szej

kla sy.

Do in nych, nie zwy kle wa ¿ nych osi¹gniêæ Pro fe so ra na le ¿y utwo -

rze nie ogól no po l skiej sie ci tele reha bili ta cji. W 2010 r. wraz z ze spo³em

opra co wa³ i wdro ¿y³ sy stem zda l ne go dopa so wy wa nia pa ra me trów im -

p lan tów œli ma ko wych. Za to opra co wa nie In sty tut otrzy ma³ g³ówn¹ na -

gro dê w ka te go rii opie ka zdro wo t na – 21st Cen tu ry Achie ve ment

Awards, w œwia to wym kon ku r sie The Com pu te r world Ho nors, któ ry

odby³ siê w Wa szyn g to nie. W 2011 r. prof. H. Ska r ¿y ñ ski utwo rzy³

pierwsz¹ w œwie cie krajow¹ sieæ tele me dy cy ny dla obs³ugi pa cjen tów

imp lan to wa nych i reha bili to wa nych we wszy stkich re gio nach kra ju.

Pro fe sor Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest wœród przed sta wi cie li nauk

 medycznych po sta ci¹ nie zwyk³¹. Jego pasj¹ by³ za wsze roz wój dzie dzin

trud nych, a prze³amy wa nie ko le j nych ba rier i ogra ni czeñ sta³o siê jego

de wiz¹ ¿y ciow¹.
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By³ ini cja to rem, orga ni za to rem i wy ko nawc¹ wie lu pro gra mów nau -

ko wych, któ re sta³y siê kro ka mi mi lo wy mi roz wo ju dzie dzi ny oto la ryn -

golo gii, au dio lo gii i reha bi li ta cji w Pol sce. W la tach 90. opra co wa³, wraz

ze wspó³pra cow ni ka mi, pol ski pro gram im p lan tów œli ma ko wych i pro -

gram reha bi li ta cji osób imp lan to wa nych w jê zy ku pol skim. Wy ni ki

 naukowe i pra kty cz ne pro gra mu, su kce sy pa cjen tów imp lan to wa nych

i reha bili to wa nych przez prof. Skar ¿y ñ skie go po ka za³y, ¿e mo ¿ na

 skutecznie przy wra caæ s³uch oso bom z ca³ko wit¹ g³uchot¹, cze mu

wów czas za prze cza³o wie le uz na nych au to ry te tów.

Ko le j nym eta pem by³o wdro ¿e nie w Pol sce pro gra mu im p lan tów

wszcze pia nych do pnia mó z gu. W roku 1998, gdy ze spó³ prof. Skar ¿y ñ -

skie go do ko na³ pie r wszych ope ra cji, Pol ska by³a czwa r tym kra jem na

œwie cie po dej muj¹cym tak trud ny pro blem. Zna ko mi te przy go to wa nie

na uko we, kli ni cz ne i orga niza cy j ne pro gra mu za owo co wa³o uzy ska -

niem naj le p szych na œwie cie wy ni ków reha bi li ta cji pa cjen tów z im p lan -

ta mi pnia mó z gu, wy ni ków, któ rych do dziœ nie uda³o siê po wtó rzyæ

w in nych oœro d kach. Pu b li ka cje Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go i jego

wspó³ pracowników s¹ do dziœ cy to wa ne w wie lu Ÿród³ach.

Ba da nia pro wa dzo ne w na stê p nych la tach po zwo li³y sku te cz nie

pod wa ¿yæ pa nuj¹cy w oto la ryn golo gii pogl¹d, wy klu czaj¹cy sto so wa nie 

im p lan tów s³ucho wych u osób z czê œcio wo za cho wa nym s³uchem na tu -

ra l nym – w przy pa d kach tzw. czê œcio wej g³ucho ty. Prof. Ska r ¿y ñ ski

opra co wa³ te ch ni kê ope ra cyjn¹, któ ra po zwa la na ma ksy ma l ne za cho -

wa nie nie na ru szo nych stru ktur ucha we wnê trz ne go pod czas za bie gu

umie sz cza nia ele ktro dy im p lan tu. Wy sun¹³ œmia³¹ hi po te zê, ¿e s³ysze nie 

natu ra l ne, aku sty cz ne, oraz s³ysze nie uzy ska ne drog¹ sty mu la cji ele ktrycz -

nej ne r wu s³ucho we go mog¹ wspó³ist nieæ i wza je m nie siê uzu pe³niaæ.

Po twier dzi³y to wy ni ki pio nie r skiej w ska li œwia to wej ope ra cji wszcze -

pie nia im p lan tu u pa cjen ta do ros³ego z czê œciow¹ g³uchot¹, któ ra mia³a

mie j s ce w 2002 roku. Pierwsz¹ w œwie cie ope ra cjê imp lan to wa nia dzie c -

ka z czê œciow¹ g³uchot¹ Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski wy ko na³ w 2004 r.

W wy ni ku ba dañ pro wa dzo nych przez ze spó³ Pro fe so ra Skar ¿y ñ -

skie go wy ka za no, ¿e jed no cze s na sty mu la cja nie za le ¿ nych grup

w³ókien ne r wu s³ucho we go za po moc¹ dwóch me cha ni z mów – fi zjo -

logicz ne go – aku sty cz ne go (w za kre sie ni skich czê stot li wo œci) oraz elek -

trycznego za po moc¹ im pu l sów ele ktry cz nych do sta r cza nych przez im -

p lant œli ma ko wy (w za kre sie wy so kich czê stot li wo œci) umo ¿ li wia

uzy ska nie si l ne go efe ktu sy ne r gii, dziê ki cze mu pa cjen ci z tzw. czê œ -
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ciow¹ g³uchot¹ (ang. pa r tial de af ness) osi¹gaj¹ zro zu mia³oœæ mowy

 znacznie wiêksz¹ ni¿ wy ni ka³oby to z pro ste go su mo wa nia efe któw obu 

ro dza jów sty mu la cji. Kon ce pcjê tê i wy ni ki ba dañ przed sta wio no w cy k -

lu ory gi na l nych prac z tego za kre su. Wy ni ki ba dañ kli ni cz nych, za rów -

no u pa cjen tów do ros³ych jak i u dzie ci, po ka zuj¹ nie zbi cie, ¿e

w uk³ad zie s³ucho wym mo ¿ li wa jest in te gra cja obu ro dza jów me cha ni z -

mów po bu dzeñ, umo ¿ li wiaj¹ca pe³n¹ per ce pcjê z³o¿o nych sy g na³ów

aku sty cz nych, ja ki mi s¹ np. mowa lu dz ka i mu zy ka.

Odkry cie to sta³o siê pod staw¹ do opra co wa nia i wdro ¿e nia no -

wa to r skiej w ska li œwia to wej pro ce du ry le cze nia czê œcio wej g³ucho ty za

po moc¹ im p lan tów œli ma ko wych (ang. Pa r tial De af ness Tre a t ment

– PDT). Obe c nie, na zwa czê œcio wa g³ucho ta (te r min za pro pono wa ny

przez prof. H. Skar ¿y ñ skie go, za akce pto wa ny i przy jê ty przez miê dzy -

naro do we œro do wi sko na uko we) oz na cza taki stan s³uchu, w któ rym

narz¹d Co r tie go po sia da za cho wan¹ fi zjo lo giczn¹ zdo l noœæ prze twa rza -

nia dŸwiê ków o ni skich czê stot li wo œciach oraz ca³ko wi ty brak zdo l no œci 

prze twa rza nia wy so kich czê stot li wo œci na sku tek utra ty ko mó rek

zmys³owych w za krê cie pod sta w nym œli ma ka. Ba zuj¹c na od kry ciu

i udo wod nie niu efe ktu sy ne r gii, w od nie sie niu do per ce pcji s³ucho wej,

w przy pa d ku za sto so wa nia ³¹czo nej sty mu la cji ne r wu s³ucho we go

–  fizjologicznej (aku sty cz nej) i ele ktry cz nej, prof. Ska r ¿y ñ ski za pro po -

no wa³ pro gram wdro ¿e nia i upo wsze ch nie nia me to dy le cze nia czê œcio -

wej g³ucho ty za po moc¹ im p lan tów œli ma ko wych. 

Me to dê PDT wdro ¿o no od tego cza su w wie lu oœro d kach w Eu ro -

pie i Sta nach Zjed no czo nych. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e wy ni ki uzy ski wa ne

w In sty tu cie Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu s¹ wci¹¿ uwa ¿a ne za naj le p sze

spo œród pub li ko wa nych w li te ra tu rze œwia to wej. Zna ko mi te efe kty kli -

ni cz ne sto so wa nia me to dy PDT zo sta³y po twier dzo ne przez eks per tów

ame ry ka ñ skich, m.in. na pod sta wie wy ni ków ba dañ pa cjen tów

prof. Skar ¿y ñ skie go prze pro wa dzo nych w nie za le ¿ nych oœro d kach

ame ry ka ñ skich. W roku 2008 ar ty ku³ do tycz¹cy oce ny per ce pcji s³ucho -

wej u pa cjen tów z czê œciow¹ g³uchot¹ zo sta³ opub li ko wa ny, wspó l nie

z na uko w ca mi ame ryka ñ ski mi, w pre sti ¿o wym cza so pi œmie Jo u r nal of

the Aco u sti cal So cie ty of Ame ri ca (Gif ford i wsp., 2008) i uz na ny przez

re dakcjê cza so pi s ma The He a ring Jo u r nal za naj bar dziej in spi ruj¹cy ar ty -

ku³ roku 2008 w dzie dzi nie im p lan tów œli ma ko wych, pro wo kuj¹cy do

re wi zji nie któ rych pogl¹dów na fun kcjo no wa nie œli ma ka oraz uk³adu

s³ucho we go.
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Dla po trzeb zwiê ksze nia efe kty w no œci me to dy PDT i u³atwie nia jej 

upo wsze ch nia nia prof. Ska r ¿y ñ ski za pro po no wa³ bez pieczn¹ te ch ni kê

umie sz cza nia ele ktro dy im p lan tu w œli ma ku po przez okien ko okr¹g³e,

opra co wuj¹c i wdra ¿aj¹c pro ce du rê ope ra cyjn¹ tzw. 6 kro ków. Wy ni ki

prze pro wa dzo nych ba dañ po twier dzi³y, ¿e ten spo sób uwi do cz nie nia

pola ope racy j ne go, otwa r cia ucha we wnê trz ne go oraz umie sz cza nia

ele ktro dy w œli ma ku zmnie j sza w ma ksy ma l nym sto p niu ry zy ko usz ko -

dze nia ko mó rek s³ucho wych w za krê cie szczy to wym œli ma ka. Dziê ki tej 

te ch ni ce i pro ce du rze ope ra cy j nej w zna ko mi tej wiê kszo œci przy pa d -

ków czu³oœæ s³uchu z za kre sie ni skich czê stot li wo œci po za bie gu jest prak -

tycznie taka sama jak przed za bie giem. Od leg³e ob se r wa cje pa cjen tów

po za bie gach ope ra cy j nych po ka zuj¹, ¿e u osób do ros³ych s³uch po

ope ra cji po zo sta je w ta kim sa mym sta nie jak przed ope racj¹ w ponad

97% przy pa d ków, a u dzie ci w ponad 99%, co na le ¿y uz naæ za wyj¹tko -

wo rza d kie wy da rze nie w me dy cy nie. Oz na cza to prze³ama nie ba rie ry

chi rur gi cz nej, umo ¿ li wiaj¹ce bez pie cz ne umie sz czanie ele ktro dy w czê œ -

cio wo spra w nym uchu we wnê trz nym. W przy pa d ku dzie ci stwa rza to

mo ¿ li woœæ fi zjo logi czne go i na tu ral ne go roz wo ju s³uchu, g³osu i mowy.

In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu, a tym sa mym Pol ska, sta³ siê

jed no cze œ nie naj wa¿ nie j szym œwia to wym oœro d kiem szko le nia i wy mia -

ny do œwia d czeñ w dzie dzi nie ba dañ nad czê œciow¹ g³uchot¹. Od piê ciu

lat orga ni zo wa ne s¹ w In sty tu cie miê dzy naro do we wa r szta ty szko le -

niowe, pod nazw¹ „Win dow Ap pro ach Wor ks hop”, pod czas któ rych

 Profesor Ska r ¿y ñ ski wraz z ze spo³em za po zna je do œwia d czo nych oto -

chi ru r gów z ca³ego œwia ta z te ch nik¹ ope ra cyjn¹ okien ka okr¹g³ego œli -

ma ka oraz pro ce du ra mi, przed- i po ope racy jny mi sto so wa ny mi

w me to dzie PDT. W ci¹gu osta t nich lat pod czas wa r szta tów szko le nio -

wych oraz spe cja l nych se sji to wa rzysz¹cych kon fe ren cjom na uko wym

prze szko lo no i za po zna no z me tod¹ gru pê ponad 2500 spe cja li stów.

Poza tym Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski wy ko nu je po ka zo we za bie gi w ró ¿ nych

oœro d kach na ca³ym œwie cie. 

Jak pi sze w swo jej re cen zji prof. Ma rek Kra w czyk: „le cze nie czê œ -

cio wej g³ucho ty za po moc¹ im p lan tów œli ma ko wych opra co wa ne i wy -

pro mo wa ne przez prof. Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go i Jego ze spó³ sta³o siê

obe c nie stan dar dem œwia to wym, do któ re go od no si siê wie lu au to rów

pu b li ka cji oraz wyst¹pieñ kon fe ren cyj nych. Pro ce du ra PDT opra co wa -

na w In sty tu cie Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu jest na zy wa na me tod¹ wa r -
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szawsk¹ lub me tod¹ Skar ¿y ñ skie go, a wy ni ki uzy ski wa ne w In sty tu cie

uz na wa ne s¹ po wszech nie za refe ren cy j ne”. 

Prof. M. Kra w czyk pod kre œla, ¿e „na pod sta wie przed sta wio nych

osi¹gniêæ mo ¿ na zde fi nio waæ prze œwia d cze nie, ¿e opra co wa nie i wdro -

¿e nie me to dy im p lan ta cji w czê œcio wej g³ucho cie – me to dy PDT, by³o

najwa ¿ nie j szym osi¹gniê ciem na uko wym w dzie dzi nie oto chi ru r gii

 i au dio lo gii pol skiej w osta t nich la tach i jed nym z wa ¿ nie j szych

osi¹gniêæ na uko wych w dzie dzi nie nauk me dy cz nych w Pol sce”.

Nowe ba da nia za ini cjo wa ne przez prof. Skar ¿y ñ skie go wi¹¿¹ siê

z wy ko rzy sta niem naj no wszych me tod ele ktrofi zjolo gicz nych i ob ra zo -

wa nia fun kcjo nal ne go cen tra l ne go uk³adu s³ucho we go ce lem le p sze go

roz po zna nia pro ce sów s³ysze nia, roz po zna wa nia mowy i ko mu ni ka cji

jê zy ko wej. Za bu rze nia tych pro ce sów s¹ jedn¹ z wa ¿ nie j szych przy czyn

upo œle dze nia zna cz nych grup spo³ecze ñ stwa. Z ini cja ty wy Pro fe so ra

Skar ¿y ñ skie go pod jê to, po raz pie r wszy w œwie cie, ba da nia fun kcjo na l -

ne w re zo nan sie mag ne ty cz nym u osób z czê œciow¹ g³uchot¹, a ta k ¿e

jed no cze s ne re je stra cje ele ktrofi zjolo gicz ne i fun kcjo na l ne re zo nan su

mag nety cz ne go u osób – zw³asz cza dzie ci – z za bu rze nia mi cen tra l nych

pro ce sów s³ucho wych. In nym wa ¿ nym pro ble mem jest od dzia³ywa nie

ha³asu na cen tra l ny uk³ad ne r wo wy i w tej dzie dzi nie wspo mnia ne me -

to dy po zwo li³y uzy skaæ nowe, isto t ne in fo r ma cje. Pie r wsze pu b li ka cje

ju¿ uka za³y siê w pi œmien ni c twie œwia to wym, a roz wój tej dzie dzi ny ma

wie l kie szan se staæ siê ko le j nym ka mie niem mi lo wym oto la ryn golo gii

i au dio lo gii pol skiej. 

Wy ni ki ba dañ prof. Skar ¿y ñ skie go maj¹ znacz¹ce mie j s ce w li te ra -

tu rze na uko wej. Re zu l ta ty kie ro wa nych przez nie go pro gra mów ba da w -

czych zo sta³y opi sa ne w ki l ku set pu b li ka cjach, w wiê kszo œci

w miê dzyna ro do wych cza so pi s mach na uko wych o uz na nej re no mie.

Pro fe sor jest ta k ¿e au to rem lub wspó³au to rem kil ku dzie siê ciu mo no gra -

fii i li cz nych roz dzia³ów w mo no gra fiach i pod rê cz ni kach oraz ponad

2000 wyst¹pieñ na za gra ni cz nych i krajo wych kon gre sach i sym po zjach. 

Same ty l ko pra ce z za kre su oto lo gii, do tycz¹ce au to rskich roz wi¹zañ

w za cho wa niu re sztek s³ucho wych i le cze niu czê œcio wej g³ucho ty, by³y

cy to wa ne w osta t nich czte rech la tach w li te ra tu rze miê dzy naro do wej

ponad 300 razy.

Wy mie r ny mi efe kta mi prac ba da w czych Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go

i je go ze spo³u s¹ ta k ¿e li cz ne pa ten ty na urz¹dze nia i me to dy zwi¹zane

z te ch nik¹ me dyczn¹. Wie le z tych roz wi¹zañ ce chu je wyj¹tko wa skutecz -
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noœæ i przy da t noœæ, gdy mó wi my np. o sy ste mach do ba dañ prze sie wo -

wych s³uchu, wzro ku i mowy, urz¹dze niach do ko re kcji wad wy mo wy,

no wa to r skich roz wi¹za niach apa ra tów s³ucho wych, czy urz¹dze niach

kom pu te ro wych wspo ma gaj¹cych ba da nia s³uchu. Wiê k szoœæ tych

opra co wañ uzy ska³a znacz¹ce na gro dy i wy ró ¿ nie nia na œwia to wych

 salonach wyna la z czo œci. 

Jak wspo mnia no po wy ¿ej, bar dzo wa ¿ ne mie j s ce w dzia³al no œci

Pro fe so ra Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go za j mu je dzia³al noœæ dy da kty cz na

i szko le nio wa. Jako pra co w nik Aka de mii Me dy cz nej pro wa dzi³ wyk³ady 

i æwi cze nia dla stu den tów Wy dzia³u Le ka r skie go. Jest wspó³twórc¹

i wyk³adowc¹ uni ka to we go kie run ku kszta³ce nia uniwe rsyte c kie go

 Logopedia i Au dio lo gia, uru cho mio ne go na UMCS w Lu b li nie dla po -

trzeb reha bi li ta cji s³uchu i mowy oraz Pody plo mo we go Stu dium Sur do -

lo go pe dii. W Kli ni ce Oto la ryn golo gii i Reha bi li ta cji II Wy dzia³u

Le ka r skie go Wa r sza wskie go Uni wer sy te tu Me dy cz ne go, któ ra fun kcjo -

nu je na ba zie In sty tu tu, s¹ pro wa dzo ne za jê cia dy da kty cz ne dla stu den -

tów fi zjo te ra pii. Pro fe sor by³ ta k ¿e ini cja to rem Aka de mii Oto chi ru gii

przy In sty tu cie dla spe cja li zuj¹cych siê w mi kro chi rur gii ucha oraz miê -

dzyna ro do wych wa r szta tów chi ru r gii imp lan tów s³ucho wych, a ta k ¿e

cy kli cz nych ku r sów nauko wo-sz kole nio wych m.in. z za kre su chi ru r gii

en do sko po wej za tok i neuro -oto chiru r gii. Z jego ini cja ty wy po wsta³a

 tak ¿e przy In sty tu cie Po li cea l na Szko³a Au dio lo gii, któ ra kszta³ci pro te -

ty ków s³uchu. W swo jej dzia³al no œci dy da kty cz nej Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski

wy ko rzy stu je efe kty w nie no wo cze s ne œro d ki prze ka zu i te ch no lo gie

info rma ty cz ne. Uru cho mi³ po rtal edu ka cy j ny dla spe cja li stów z dzie dzi -

ny au dio lo gii, fo nia trii i oto la ryn golo gii, wy po sa ¿o ny w pla t fo r mê in fo r -

ma tyczn¹ do na ucza nia na od leg³oœæ, wyko rzy sty wa ny we wszy stkich

ro dza jach za jêæ pro wa dzo nych w In sty tu cie, m.in. w trans mi sjach szko -

le nio wych z za bie gów chi rur gi cz nych.

W la tach 1996–2011 Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski by³ pro mo to rem 16 do kto -

ra tów z dzie dzi ny nauk me dy cz nych (aktu a l nie jest opie ku nem 4 ko lej -

nych prze wo dów do kto r skich) oraz by³ opie ku nem jed ne go

zako ñ czo ne go prze wo du habi lita cyj ne go, a aktu a l nie jest opie ku nem

trzech prze wo dów habi lita cy j nych. Pro fe sor by³ cz³on kiem ze spo³ów

opra co wuj¹cych pro gra my spe cja li za cji w za kre sie oto la ryn golo gii,

 audiologii i fo nia trii, neu rolo go pe dii i sur dolo go pe dii. Prze wod ni czy³

Pa ñ stwo wym Ko mi sjom Egza mina cy j nym w dzie dzi nach: au dio lo gia

i fo nia tria, neu rolo go pe dia i sur dolo go pe dia, a obe c nie jest Prze wod -
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nicz¹cym Pa ñ stwo wej Ko mi sji Egza mina cy j nej w dzie dzi nie otory nola -

ryngo lo gii.

Od pra wie 20 lat Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski pro wa dzi dzia³al noœæ na -

ukow¹, szko le niow¹, upo wsze ch nie niow¹ i or ga ni za cyjn¹ w za kre sie

pro fi la kty ki i wcze s ne go wy kry wa nia za bu rzeñ s³uchu u no wo ro d ków,

nie mowl¹t oraz u dzie ci w wie ku przed szko l nym i szko l nym. Opra co -

wa³ i wdro ¿y³ no wo cze s ne pro gra my ba dañ prze sie wo wych u dzie ci

w ró ¿ nym wie ku, pro gra my ba dañ epide miolo gi cz nych i pro gra my

 nowoczesnych me tod te ra pii i reha bi li ta cji usz ko dzeñ s³uchu, g³osu

i mowy. Efe ktem sku te cz nej dzia³al no œci na tym polu jest udzia³ Pro fe -

so ra Skar ¿y ñ skie go w opra co wa niu i pod pi sa niu euro pe j skie go kon sen -

susu do tycz¹cego ba dañ prze sie wo wych s³uchu u no wo ro d ków w 1998 r.

W la tach 2007–2011 by³ orga ni za to rem pro gra mów ba dañ prze sie wo -

wych s³uchu u dzie ci w wie ku szko l nym na te re nie szkó³ wa r sza wskich

oraz w szko³ach pod sta wo wych na te re nach wie j skich. £¹cz nie pro gra -

my te objê³y swym dzia³aniem ponad 360 000 dzie ci.

Z ini cja ty wy Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go, w cze r w cu ubieg³ego roku,

zo sta³y pod pi sa ne w Wa r sza wie Eu ro pe j skie Kon sen su sy Na uko we do -

tycz¹ce ba dañ prze sie wo wych s³uchu, wzro ku i mowy u dzie ci w wie ku 

przed szko l nym i szko l nym. Uwie ñ cze niem dzia³añ prof. H. Skar ¿y ñ skie -

go na tym polu by³o pod pi sa nie w grud niu ubieg³ego roku Kon klu zji

Rady Unii Eu ro pe j skiej, za le caj¹cej pa ñ stwom cz³on ko wskim wdra ¿a nie

ba dañ prze sie wo wych s³uchu, wzro ku i mowy u dzie ci w wie ku przed -

szko l nym i szko l nym, w celu wy kry cia dzie ci z za bu rze nia mi komu nika -

cyj ny mi. Fakt ten ma do nios³e zna cze nie dla da l szych dzia³añ na rzecz

wdra ¿a nia tych pro gra mów do pra kty ki szko l nej, rów nie¿ w Pol sce.

Pro fe sor Hen ryk Ska r ¿y ñ ski jest cz³on kiem li cz nych to wa rzystw

na uko wych pol skich i za gra ni cz nych oraz re da kcji wie lu cza so pism na -

uko wych. Na pod kre œle nie zas³ugu je fakt, ¿e w tym roku, jako pie r wszy

Po lak w hi sto rii, zo sta³ przy jê ty do jed ne go z dwóch naj sta r szych spe -

cjali sty cz nych to wa rzystw ame ry ka ñ skich – Ame ri can Oto lo gy So cie ty,

utwo rzo ne go w 1868 r.

Od 2007 roku jest cz³on kiem Rady Na uko wej przy Mi ni strze Zdro -

wia. By³ Kon su l tan tem Krajo wym ds. Au dio lo gii w la tach 1993–1998,

 Audiologii i Fo nia trii w la tach 1998–2001 oraz 2008–2011. Obe c nie jest

Kon su l tan tem Krajo wym w Dzie dzi nie Otory nola ryngo lo gii.

Nie zwy kle wy so ka oce na dzia³al no œci na uko wej, kli ni cz nej, orga -

niza cy j nej i spo³ecz nej Pro fe so ra Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go zna j du je wy raz 

45



w przy zna niu przez ró ¿ ne or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia dzie si¹tków wy -

ró ¿ nieñ i od zna czeñ oraz na gród. Jest la u re a tem na gród Pre ze sa Rady

Mi ni strów, Mi ni stra Zdro wia, Mi ni stra Na uki, Mi ni stra Spraw Za gra ni cz -

nych, Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal ne go oraz wie lu or ga ni za cji œro do wi s -

ko wych i po zarz¹do wych. Jest ho no ro wym oby wa te lem Wa r sza wy,

otrzy ma³ me dal Glo ria Me di ci nae i Bene Me ri tum – na da ne za wy bi t ne

zas³ugi dla me dy cy ny przez Pol skie To wa rzy stwo Le ka r skie, Oska ra

Pol skie go Bi z ne su przez Pol ski Klub Bi z ne su oraz wie le in nych, któ re

sta no wi¹ do wód uz na nia dla jego dzia³al no œci. W dniu 11 cze r w ca Fun -

da cja God³a Pro mocy j ne go „Te raz Pol ska” przy z na³a Pro fe so ro wi Skar -

¿y ñ skie mu swo je naj wy ¿sze wy ró ¿ nie nie – tytu³ „Wie l kie go Po la ka”.

Jest od zna czo ny Krzy ¿em Ka wa le r skim i Ofi ce r skim, a w maju tego roku 

otrzy ma³ Krzy¿ Ko man do r ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski. Jest rów nie¿

wy ró ¿ nio ny pa ñ stwo wy mi od zna cze nia mi in nych kra jów, wœród nich

Or de rem Zas³ugi za akty w ne dzia³ania na rzecz roz wo ju sto sun ków pol -

sko-u krai ñ skich, na da nym przez Pre zy den ta Ukra i ny, Me da lem Ho no ru

przyzna nym przez Pre zy den ta Gru zji, Krzy ¿em Zas³ugi Or de ru Wy na laz -

czoœci w sto p niu Ka wa le r skim, na da nym przez Naj wy¿sz¹ Ko mi sjê ds.

Od zna czeñ Kró le stwa Be l gii oraz Euro pe j ski m Krzy ¿em Zas³ugi Or de ru

Wyna la z czo œci w sto p niu Ofi ce r skim. Przed ki l ko ma dnia mi Fun da cja

God³a TERAZ POLSKA uho no ro wa³a Pro fe so ra Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go

swo im naj wiê kszym wy ró ¿ nie niem – tytu³em „Wy bi t ny Po lak”.

Mam pe³n¹ œwia do moœæ, ¿e w tym kró t kim wyst¹pie niu nie zdo -

³a³em prze ka zaæ Pa ñ stwu in fo r ma cji o wszy stkich zas³ugach, za le tach

i osi¹gniê ciach Pro fe so ra. Mam jed nak nad zie jê, ¿e na wet ten nie komp -

le t ny za rys sy l we t ki Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go wy sta r cza, by po ka zaæ

i do wieœæ, jak nie zwyk³ym, ale jed no cze œ nie skro mnym i od da nym

swo jej pra cy jest cz³owie kiem, le ka rzem i na uko w cem. Jak wie le jest

w Nim po zy ty w nej ene r gii, woli po zna nia i dzia³ania, ro man ty cz nych

i pozy tywi sty cz nych za ra zem cech i idei. 

Uni we r sy tet Wa r sza wski przy j muj¹c dzi siaj do gro na swych zna -

mie ni tych do kto rów ho no ro wych Pro fe so ra Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go

wy ra ¿a uz na nie dla Jego nie prze ciê t nych osi¹gniêæ. Je stem prze ko na ny, 

¿e Pan Pro fe sor Hen ryk Ska r ¿y ñ ski w pe³ni zas³ugu je na przy zna nie mu

god no œci do kto ra ho no ris ca u sa Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go.
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Prze mó wie nie dzie kan
Wy dzia³u Bio lo gii Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go

prof. dr hab. Jo an ny Pi ja no wskiej

Mag ni fi cen cjo,

Sza no w ny Pa nie Pro fe so rze,

Pa nie Dzie ka nie,

Sza no w ni Pa ñ stwo!

Tra ktu jê to jako ogro m ne wy ró ¿ nie nie, móc dzi siaj u boku Pana

Dzie ka na Alo j ze go No wa ka wspó l nie wzi¹æ udzia³ w tym znacz¹cym

uni wer syte c kim wy da rze niu, ja kim jest uro czy ste na da nie tytu³u do kto ra 

ho no ris ca u sa Panu Pro fe so ro wi Hen ry ko wi Skar ¿y ñ skie mu. Oso ba

Pana Pro fe so ra zjed no czy³a oba na sze Wy dzia³y, Zarz¹dza nia i Bio lo gii,

a ta wspól no ta zro dzi³a siê z ad mi ra cji dla osi¹gniêæ Pana Pro fe so ra za -

rów no w ob sza rze do cie kañ na uko wych i pra kty ki kli ni cz nej, jak

i w sfe rze or ga ni za cji s³u¿by zdro wia. Dzieñ ten jest ho³dem Uni wer sy te -

tu Wa r sza wskie go dla wie l kich osi¹gniêæ pol skiej me dy cy ny, tym bar -

dziej wy mo w nym, ¿e spo œród nie mal 200 do kto rów ho no ris ca u sa UW,

na da wa nych od cza sów Pol ski miê dzy wo jen nej do wspó³cze s nych,

 jedynie dwóch to byli le ka rze – W³adys³aw Stan kie wicz, chi rurg,

w 1921 r. i  Tadeusz Bo ro wicz, ana tomo patolog, w roku 1924.

Osi¹gniê cia Pana Pro fe so ra wpi suj¹ siê w piê k ne ka r ty dzie jów

pol skiej oto la ryn golo gii, a Pan Pro fe sor jest su kce so rem tych wie l kich

le ka rzy, któ rych po czet u schy³ku XIX wie ku otwie ra Prof. Prze mys³aw

Pie ni¹¿ek.

O zas³ugach Pana Pro fe so ra dla roz wo ju oto la ryn golo gii i fo nia trii

pi sa li Re cen zen ci, zo sta³y one te¿ zre kapi tulo wa ne w la u da cji. Da³y wie -

lo kro t nie wy raz swe mu dla nich uz na niu roz ma i te gre mia w Pol sce i na
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œwie cie, przy znaj¹c Panu Pro fe so ro wi pre sti ¿o we wy ró ¿ nie nia i na gro -

dy, od wy so kich od zna czeñ pa ñ stwo wych, po przez me da le za wy na la z -

czoœæ po Ecce homo. Nie spo sób ich tu wy mie niæ. 

Bêdê wiêc mó wiæ o s³uchu. Jak mówi Pan Pro fe sor, s³uch jest fa s -

cy nuj¹cym zmys³em, któ re go spra w noœæ de cy du je o tym, jak roz wi ja my

swoj¹ mowê, jê zyk, jak po zna je my œwiat, jak komu ni ku je my siê z oto -

cze niem. Jed nak naj wa ¿ niejsz¹ funkcj¹ narz¹du s³uchu jest mo ¿ li woœæ

roz wo ju mowy, a to pod sta wa do roz wo ju edu kacy j ne go, przy swa ja nia

wie dzy i komu ni ko wa nia siê z oto cze niem. Wro dzo na g³ucho ta do ty ka

ki l ko ro dzie ci na 1000, a pro blem nie dos³uchu – ok. 10% lu dzi doj -

rza³ych, przy czym g³ucho ta sta r cza  do ty czy ponad 20 proc. mie sz ka ñ -

ców na sze go glo bu, któ ry sko ñ czy li 55. rok ¿y cia, oko³o 25 proc. lu dzi

w wie ku ponad 65 lat, oraz 33 proc. tych, któ rzy sko ñ czy li 75. rok ¿y cia.

K³opo ty ze s³uchem spra wiaj¹, ¿e od czu waj¹ oni czê sto dys ko m fort

pod czas kon ta któw z oto cze niem, izo luj¹ siê w swo im w³as nym œwie cie. 

Przez swoj¹ wadê czê sto s¹ post rze ga ni jako oso by ma³o inte li gen t ne,

któ rym wszy stko trze ba „po ki l ka razy po wta rzaæ”. Cho rzy bar dzo czê -

sto uni kaj¹ kon ta ktu z lu dŸ mi nie chc¹c na ra ¿aæ siê na nie przy je m ne sy -

tu a cje, a czê sto ze wzglê du na ni ski sto pieñ sa mo oce ny wcze œ niej

re zy g nuj¹ z ¿y cia za wo do we go. Izo la cja spo³ecz na ge ne ru je przy -

pad³oœci na tu ry psy chi cz nej. Brak s³uchu jest wiêc ka le c twem, ska zu je

lu dzi na alie na cjê.

W nie chlu b nej hi sto rii eu ge ni ki zda rza³y siê pró by eli mi no wa nia

lu dzi po zba wio nych s³uchu, a przy naj mniej po zba wia nia ich mo ¿ li wo œ -

ci pro kre a cji. Jed nym z naj wczeœ nie j szych orê do w ni ków idei eu ge ni cz -

nych (za nim je sz cze zo sta³y tak na zwa ne) by³ Ale xan der Gra ham Bell,

le piej zna ny jako wy na la z ca te le fo nu. W 1881 r. Bell, na pod sta wie ba -

dañ pro wa dzo nych w in ter na cie Ma r t ha's Vi ne y ard w sta nie Mas sa chu -

setts, wyci¹gn¹³ wnio sek, ¿e g³ucho ta jest dzie dzi cz na i za le ca³ za kaz

za wie ra nia ma³¿eñstw. Jak wie lu in nych zwo len ni ków eu ge ni ki ostrze -

ga³, ¿e szko³y z in ter na tem dla g³uchych mog¹ siê staæ wy lê ga r ni¹

g³uchych po to m ków. Oka zu je siê, ¿e w cza sach nam wspó³cze s nych

np. ho len der s cy le ka rze akce p tuj¹ eu ta na zjê nie ty l ko nie ule cza l nie

cho rych na raka, ale rów nie¿ tych, któ rzy cie r pi¹ z po wo du de men cji,

a na wet g³ucho ty lub œle po ty.

Nie ule ga w¹tpli wo œci, ¿e w oso bie Hen ry ka Skar ¿y ñ skie go

 pacjenci na ca³ym œwie cie zo sta li ob da rze ni le ka rzem, któ re go ta lent
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i dete r mi na cja mo¿e od mie niæ los cie r pi¹cych na g³ucho tê. Za pe w ne

 pamiêtaj¹ Pa ñ stwo ewan ge liczn¹ przy po wieœæ o przy wró ce niu przez

Chry stu sa s³uchu i mowy g³ucho nie me mu. Wy po wie dzia³ wów czas

Chrystus s³owo za klê cie: Ef fa ta, to zna czy: Otwórz siê! Pro fe sor Ska r ¿yñ -

ski w po pu la r nym tego s³owa zna cze niu czy ni cuda! Ef fa te j skie cuda,

opa r te jed nak na wie dzy, in tu i cji i do œwia d cze niu, a nie na w³as no œciach 

nad przy ro dzo nych. 

Jak nie zwyk³y splot oko li cz no œci tra ktu jê fakt, ¿e wczo raj 12 li pca

minê³a dok³ad nie 20. ro cz ni ca wszcze pie nia im p lan tu œli ma ko we go oso -

bie nies³ysz¹cej i 10. ro cz ni ca pie r wszej w œwie cie uda nej, prze pro wa -

dzo nej przez Pana Prof. Skar ¿y ñ skie go, ope ra cji przy wró ce nia s³uchu

oso bie Ÿle s³ysz¹cej, któ ra zwa l czy³a mit, i¿ nie mo ¿ na chi rur gi cz nie in -

ge ro waæ w ucho we wnê trz ne oso by czê œcio wo s³ysz¹cej bez na ra ¿a nia

re sztek s³uchu, któ ry mi je sz cze dys po nu je. By³y to prze³omo we, wrêcz

re wo lu cyj ne do ko na nia, dziê ki któ rym w Pol sce, w Ka je ta nach ko³o Na -

da rzy na, lu dzie od zy skaæ mog¹ s³uch lub po pra wiæ ko m fort s³ysze nia.

Wa l ka z ka le c twem g³ucho ty da le ce nie jest jed nak  kwe sti¹ je dy -

nie me dyczn¹. Po zwol¹ Pa ñ stwo, ¿e za cy tu jê Pana Pro fe so ra:

„Trze ba by³o prze ¿yæ te spo t ka nia z ogromn¹ ilo œci¹ lu dzi, któ rzy

ocze ki wa li po mo cy. I nie bê dzie w tym na du ¿y cia je œli po wiem, ¿e to

oni dali mi si³ê do tego, ¿eby pro gram wszcze pie nia im p lan tu œli ma ko -

we go nie by³ przy pa d kiem jed ne go cz³owie ka. Uz mys³owi³em so bie, ¿e

pro gram nie ko ñ czy siê na ope ra cji, ¿e musi za pe w niæ opie kê, kon tro lê

apa ra tów, po moc psy cho lo giczn¹, s³owem: zro zu mia³em, ¿e musi po -

wstaæ in sty tu cja”. I to siê urze czy wi st ni³o. Pro fe sor Ska r ¿y ñ ski nie ty l ko

ma nie zwyk³y ta lent, ale i szczê œcie. Uda³o mu siê coœ w Pol sce

nies³ycha ne go – stwo rzyæ od pod staw In sty tu cjê, prê¿n¹, zna ko mit¹,

wrêcz wzo r cow¹. Otwa r cie In sty tu tu Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu w Ka je -

ta nach ko³o Wa r sza wy nast¹pi³o w 1996 roku. W maju tego roku uro czyœ -

cie otwa r to Œwia to we Cen trum S³uchu.

Pos³ucha j my opi nii pa cjen tów. To zreszt¹ wie l ce bu duj¹ca le ktu ra,

opi nie pa cjen tów o Prof. Ska r ¿y ñ skim, któ ry, jak ktoœ z nich po wie dzia³,

„po ma ga im wyjœæ ze œwia ta ci szy”.

 „Pa nie Pro fe so rze, dziê ku jê Panu za to, ¿e mogê s³uchaæ jak mój

kot mru czy. A tak po wa ¿ nie to za to, ¿e nie wpad³em w ne r wi cê i no r -

ma l nie fun kcjo nu jê”.
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„To naj le p szy le karz ja kie go spo t ka³am. Bar dzo mi po móg³, poza

wie l kim ta len tem jest te¿ prze sym paty cz ny i uprze j my”.

„Naj le p szy fa cho wiec, bar dzo lu dz ki cz³owiek, nie zwy kle inte li -

gen t ny i kul tu ra l ny. Wzbu dza pe³ne za ufa nie”.

„Od da ny pa cjen tom, wra ¿ li wy cz³owiek, zna ko mi ty le karz i zna ko -

mi ty me ne d¿er, cz³owiek czy nu, nie szu ka re kla my; z po wo dze niem

móg³by rów nie¿ pro wa dziæ za jê cia z zarz¹dza nia dla me ne d¿e rów w o -

chro nie zdro wia; cz³owiek z pasj¹ i z wizj¹”.

No w³aœ nie. Gdy by by³ Ame ry ka ni nem, Nie mcem lub An gli kiem,

jego na zwi sko z pe w no œci¹ wy mie nia ne by³oby wœród po ten cja l nych

kan dy da tów do Na gro dy No b la w dzie dzi nie fi zjo lo gii i me dy cy ny. To

by³oby wie l kim ma rze niem ca³ego œro do wi ska na uko we go i le ka r skie go 

w Pol sce, wie l kim zwie ñ cze niem ka rie ry Pana Pro fe so ra Skar ¿y ñ skie go, 

gdy by do³¹czy³ do pan te o nu wie l kich la ryn go lo gów na gro dzo nych

 Nagrod¹ No b la, w œlad za Ro be r tem Báránym – au stria c kim le ka rzem

– otiatr¹ wêgier sko-¿y do wskie go po cho dze nia, któ ry otrzy ma³ w 1914 r. 

Na gro dê No b la za pra ce nad fi zjo lo gi¹ i pa to lo gi¹ apa ra tu przed sion ko -

we go i Ge o r gem von Békésym, ame ry ka ñ skim fi zy kiem i fi zjo lo giem,

któ ry otrzy ma³ Na gro dê No b la w 1961 r. za prze³omow¹ te o riê fun kcjo -

no wa nia lu dz kie go s³uchu. Na wet je œli uz naj¹ Pa ñ stwo, ¿e to ¿y cze nie,

któ re fo r mu³ujê z ca³¹ po wag¹, nosi zna mio na uto pii, to có¿ – piê k nie

jest po ma rzyæ. Tym cza sem taka na gro da i Panu Pro fe so ro wi i pol skiej

me dy cy nie siê na le ¿y. Z tym ¿y cze niem, któ re nie musi byæ mrzonk¹,

któ re wcze œ niej fo r mu³owa ne by³o zreszt¹ w roz ma i tych krê gach, po -

dziê ku jê Pa ñ stwu za uwa gê. 
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Wyk³ad
Pro fe so ra Hen ry ka Ska r ¿y skie go

„Ry zy ko zarz¹dza nia pro du ktem inno wa cy j nym w me dy cy nie”

W osta t nich la tach co raz czê œciej sta ra my siê po dej mo waæ ró ¿ ne

dzia³ania, któ rych ce lem jest po szu ki wa nie i wdra ¿a nie no wych, nie zna -

nych i nie sto so wa nych wcze œ niej pro gra mów i pro du któw. Do ty czy to

wszy stkich ob sza rów na uki. Do ty czy to rów nie¿ nauk me dy cz nych,

w o brê bie któ rych doœæ czê sto po ja wiaj¹ siê nowe roz wi¹za nia w za kre -

sie dia g no sty ki, le cze nia chi rur gicz ne go czy opie ki reha bili tacy j nej.

Nowe roz wi¹za nia pod le gaj¹ jed nak za wsze oce nie na uko wej, s¹ przed -

mio tem kon fron ta cji z ist niej¹c¹ wiedz¹ i wy ma gaj¹ we ry fi ka cji pra kty -

cz nej.

Przy zna nie za szczy t ne go tytu³u do kto ra ho no ris ca u sa przez Se nat

Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go, z ini cja ty wy œro do wi ska na uko we go

zwi¹za ne go z dzie dzin¹ zarz¹dza nia, sk³oni³o mnie do po ka za nia na

kon kre t nych przyk³adach, co mo¿e oz na czaæ opra co wa nie pro du ktu

inno wacy j ne go, ja kie jest ry zy ko jego wdro ¿e nia do co dzien nej pra kty ki 

kli ni cz nej, ja kie s¹ szan se jego upo wsze ch nie nia dziê ki op ty ma l nej or -

ga ni za cji oraz jaki mo¿e to mieæ wp³yw na da l szy roz wój ba dañ na uko -

wych w kon kre t nej dzie dzi nie na uki. W tym przy pa d ku do ty czy to

me dy cy ny zwi¹za nej z otory nola ryngo lo gi¹, au dio lo gi¹, fo nia tri¹ i re ha -

bi li tacj¹ oraz in nych dzie dzin z ob sza ru pe da go gi ki, psy cho lo gii, lo go -

pe dii i in ¿y nie rii kli ni cz nej.

Pro du ktem inno wa cy j nym w me dy cy nie pol skiej by³ pro gram

 leczenia ca³ko wi tej g³ucho ty za po moc¹ im p lan tów œli ma ko wych, któ re -

go re a li za cjê roz pocz¹³em 16 li pca 1992 r. w Kli ni ce Oto la ryn golo gii

Aka de mii Me dy cz nej w Wa r sza wie. In fo r ma cja o zo pe ro wa niu pie r w -

sze go g³uche go pa cjen ta by³a jedn¹ z naj wa¿ nie j szych tego dnia we

wszy stkich me diach. Dla pa cjen tów z ró ¿ ny mi, g³êbo ki mi usz ko dze nia -
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mi s³uchu, nie roz wi niêt¹ mow¹, dla cz³on ków ich ro dzin i zna jo mych

roz po czê cie pro gra mu oz na cza³o po ja wie nie siê wie l kiej szan sy na

zmia ny w co dzien nym fun kcjo no wa niu. Wraz z nie liczn¹ grup¹

wspó³pra co w ni ków zda li œmy so bie spra wê z fa ktu, ¿e to, co siê wy da -

rzy³o w zwi¹zku ze wszcze pie niem im p lan tu œli ma ko we go oso bie do -

ros³ej i dzie c ku, do ty czy bar dzo po wa ¿ ne go pro ble mu spo³ecz ne go.

Roz po czê cie pro gra mu i upo wsze ch nie nie w me diach in fo r ma cji o no -

wych mo ¿ li wo œciach uœwia do mi³o zna cz nej gru pie od bio r ców, jak

wielk¹ rolê w roz wo ju wspó³cze s ne go spo³ecze ñ stwa info rma cyj ne go,

któ re ba zu je na co dzien nej, po wszech nej ko mu ni ka cji miê dzy lu dŸ mi,

od gry wa s³uch. 

„Non ex pe dit omnia vi de re, omnia au di re” („Nie jest do brze wszy -

stko wi dzieæ, wszy stko s³yszeæ”) – po wie dzia³ Se ne ka, ale chy ba nie

mia³ na my œli tego, o czym my obe c nie my œli my, do ce niaj¹c zna cze nie

swo bod ne go komu ni ko wa nia siê lu dzi miê dzy sob¹. Jak uka zuj¹ ró ¿ ne

sta ty sty ki, pro ble my ze s³uchem ma obe c nie ok. 1 mld lu dzi na œwie cie.

Dane te po ka zuj¹ ska lê pro ble mu w cza sach wspó³cze s nych oraz po -

trze bê or ga ni za cji wie lu przed siê w ziêæ maj¹cych na celu po pra wê tej sy -

tu a cji. Na tym tle, tak zwa ne twar de dane, wy ni kaj¹ce z ba dañ

pro wa dzo nych przez ze spó³ In sty tu tu Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu, wska -

zuj¹, ¿e w Pol sce ska la ró ¿ nych usz ko dzeñ s³uchu, któ re maj¹ wp³yw na

co dzien ne fun kcjo no wa nie wie lu lu dzi, jest je sz cze wiê ksza. Dziê ki wy -

ni kom pro gra mu zle co ne go przez Mi ni stra Zdro wia i rea lizo wa ne go

w la tach 1993–1998, któ ry do ty czy³ wcze s ne go wy kry wa nia wad s³uchu

u no wo ro d ków i nie mowl¹t, wie my, ¿e od 1 do 2 na tysi¹c no wo na ro -

dzo nych dzie ci ma za bu rze nia s³uchu. Na pod sta wie sze ro ko za kro jo -

nych ba dañ prze sie wo wych, obe j muj¹cych ponad 500 ty siê cy dzie ci

w wie ku wczes no szko l nym, rea li zo wa nych m.in. z w³ad za mi sa mo -

rz¹do wy mi Wa r sza wy (w la tach 2008–2012), z KRU S -em (w la tach

2009–2011), z sa morz¹dami wie lu gmin i or ga ni za cji po zarz¹do wych,

wie my, ¿e w tej gru pie wie ko wej pro blem ten do ty czy gru py sto razy licz -

niejszej, bo ok. 20% ca³ej po pu la cji dzie ci w wie ku szko l nym. Ko le j ne

ba da nia prze pro wa dzo ne przez In sty tut po ka za³y, ¿e wœród osób

w wie ku po wy ¿ej 70 lat a¿ 34 po pu la cji ma ró ¿ ne go ro dza ju pro ble my ze 

s³uchem, maj¹ce wp³yw na co dzien ne fun kcjo no wa nie.

In no wa cyj ny pro gram le cze nia g³ucho ty za po moc¹ im p lan -

tów œli ma ko wych za owo co wa³ w kró t kim cza sie wie lo ma dzia³ania mi
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po dej mowa ny mi przez ko le j ne ze spo³y. Chcia³bym jed nak pod kre œliæ,

¿e ten pro gram za ini cjo wa³ prze de wszy stkim nie zwy kle isto t ne zmia ny

w sy ste mie opie ki nad oso ba mi z usz ko dze nia mi s³uchu. Wy ni kiem

wspo mnia nych dzia³añ by³o co raz bar dziej po wszech ne wy kry wa nie

wad s³uchu u no wo ro d ków, wcze s na dia g no sty ka i wcze s na in ter we n -

cja w ró ¿ nych gru pach wie ko wych. Wdro ¿e nie pro gra mu spo wo do -

wa³o rów nie¿ po wsta wa nie no wych pod mio tów, ta kich jak oœro d ki

spe cja li sty czne two rzo ne dla po trzeb diag no zo wa nia, le cze nia ope racy j -

ne go i reha bi li ta cji osób z za bu rze nia mi s³uchu i mowy, w tym na sze go

re sor to we go In sty tu tu. Sku t ko wa³o rów nie¿ two rze niem wie lu no wych,

atra kcy j nych miejsc pra cy i no wych kie run ków edu ka cji na po zio mie

po li cea l nym i uni wer syte c kim.

Dzia³anie to, in no wa cyj ne w wie lu wy mia rach, nios³o za sob¹ rów -

nie¿ okre œlo ne ry zy ko. By³o to ry zy ko przy wó dz twa – pie r wsze ñ stwa

w tym ob sza rze me dy cy ny i in nych nauk po kre w nych, o któ rych wspom -

nia³em. Czy ry zy ko jest nie od³¹cznym ele men tem ty l ko pro ce su inno -

wacy j no œci? Oczy wi œcie, ¿e nie – ono jest obe c ne w ka ¿ dym na szym

dzia³aniu, w na szym ¿y ciu i w na szej pra cy. Ale w spo sób szcze gó l ny

od no si siê do sy tu a cji, w któ rych po dej mu je my nowe wy zwa nia i przy j -

mu je my rolê li de rów okre œlo nych dzia³añ. Oce na ry zy ka przy wó dz twa

wska zu je, ¿e za gro ¿e nie dla na szych ró ¿ nych efe kty w nych po czy nañ

ro œ nie eks po ten cjal nie w sto sun ku do przy pi sy wa nych so bie fun kcji.

W szcze gó l ny spo sób uwi da cz nia siê to, gdy po dej mu je my siê re a li za cji

no wych za dañ, któ re s¹ okre œla ne mia nem roz wi¹zañ inno wa cy j nych.

Na le ¿y przy tym pa miê taæ, ¿e sku t ka mi okre œlo ne go zarz¹dza nia ry zy -

kiem mog¹ byæ za rów no stra ty, jak i zy ski. Stra ty mog¹ mieæ cha ra kter

nie mate ria l ny i ma te ria l ny. Zy ski mog¹ byæ za rów no bez po œred nie, jak

i po œred nie – od³o¿o ne w cza sie.

Uœwia do mie nie tych spo strze ¿eñ w kon te k œcie inno wacy j ne go

pro gra mu w le cze niu g³ucho ty po ka zu je, ¿e za bu rze nia s³uchu, a w ich

na stê p stwie za bu rze nia pro ce su ko mu ni ka cji miê dzy lu dz kiej, de te r mi -

nuj¹ roz wój wspó³cze s ne go po ko le nia. W spo sób bez po œred ni wady

s³uchu de te r mi nuj¹ roz wój mowy, roz wój jê zy ka mó wio ne go, ja koœæ

edu ka cji, ja koœæ ¿y cia i ja koœæ na szej pra cy. Umie jê t no œci w ko mu ni ka cji 

spo³ecz nej na prze strze ni osta t nie go stu le cia w spo sób za sad ni czy za de -

cy do wa³y o po zy cji cz³owie ka, o jego mo ¿ li wo œciach zaro b ko wa nia

i wp³ywa nia na oto cze nie. Na pocz¹tku XX wie ku o do brym usy tu o wa -
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niu i po zy cji spo³ecz nej cz³owie ka de cy do wa³y w du ¿ej mie rze (pra wie

93%) umie jê t no œci ma nu a l ne, umie jê t no œci bez po œred nie go two rze nia

ró ¿ nych pro du któw. Na to miast pod ko niec XX wie ku o po zy cji i mo ¿ li -

wo œciach od dzia³ywa nia cz³owie ka na oto cze nie a¿ w 94% de cy do wa³y

umie jê t no œci komu ni ko wa nia siê z oto cze niem. Dziê ki temu cz³owiek

jest w sta nie szy b ciej i efe kty w niej two rzyæ nowe pro du kty, po tra fi le piej 

nimi zarz¹dzaæ i je upo wsze ch niaæ. Do bra ko mu ni ka cja z oto cze niem

po zwa la wspó³cze s ne mu cz³owie ko wi na zna cz nie wy da j niejsz¹ pra cê

i w³asny rozwój.

W œwie t le po wy ¿szych ob se r wa cji, fun kcjo no wa nie dro gi s³ucho -

wej cz³owie ka na bie ra zupe³nie fun da men tal ne go zna cze nia w roz wo ju

jego umie jê t no œci, in te li gen cji i zdo l no œci. Od pe w ne go cza su wie my, ¿e 

to w³aœ nie dro ga s³ucho wa jest naj le p szym i naj bar dziej efe kty w nym

wej œciem do cen tra l ne go uk³adu ne r wo we go. Bo dŸ ce aku sty cz ne mog¹

mieæ po zy ty w ny lub ne ga ty w ny wp³yw na ca³y or ga nizm lu dz ki ju¿ od

ok. 21. tygo dnia ¿y cia p³odo we go. Roz wój no wo cze s nych te ch no lo gii

me dy cz nych, zw³asz cza ta kich jak fun kcjo na l ny re zo nans mag ne ty cz ny

(fMRI), po zwa la nam obe c nie na zna cz nie pre cy zy j niejsz¹ oce nê fun k -

cjo no wa nia szla ków s³ucho wych, na wy ka za nie efe kty w no œci po³¹czeñ

ne r wo wych w ob rê bie na sze go mó z gu. Mo ¿e my z du¿¹ dok³ad no œci¹

wska zaæ sk³on no œci cz³owie ka do ró ¿ ne go typu za cho wañ, re a kcji oraz

roz wo ju okre œlo nych zdo l no œci. Mo ¿ li we jest wy ka za nie na pod sta wie

nie ty l ko ob se r wa cji, lecz ta k ¿e udoku men to wa nych ba dañ – do mi na cji

po szcze gó l nych pó³kul mó z gu. W przy pa d ku do mi na cji pó³kuli pra wej

zna j du je my w ba da niach po twier dze nie dla za cho wañ emo cjo na l nych,

umiejê t no œci post rze ga nia prze strzen ne go i sku te cz nych za cho wañ opar -

tych o in tu i cjê. Ma to nie zwy kle wa ¿ ne zna cze nie w doku men to wa niu

i prze wi dy wa niu ró ¿ nych re a kcji cz³owie ka w od nie sie niu do jego

 predyspozycji przy wó d czych, umie jê t no œci po dej mo wa nia ry zy ka i za -

rz¹dza nia ró ¿ ny mi zja wi ska mi. Do mi na cja pó³kuli le wej ce chu je oso by

o po dej œciu zde cy do wa nie ra cjo na l nym, po sta wie ana li ty cz nej, ra czej

za cho wa w czej, ze zna cz nie mniejsz¹ sk³on no œci¹ do po dej mo wa nia ry -

zy ka w ¿y ciu co dzien nym. Naj no wsze wy ni ki ba dañ wy ko rzy stuj¹cych

fun kcjo na l ny re zo nans mag ne ty cz ny, prze pro wa dzo ne w Na uko wym

Cen trum Ob ra zo wa nia Bio medy cz ne go w Œwia to wym Cen trum S³uchu,

po zwa laj¹ rów nie¿ na wy kry cie cech do mi na cji pó³kul mó z go wych

chara ktery sty cz nych dla osób szcze gó l nie uz do l nio nych np. mu zy cz nie. 
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Przy to czo ny tu fra g ment najno woczeœ nie j szych ba dañ nad roz wo jem

s³uchu cz³owie ka po twier dza to, z cze go in tui cy j nie zda wa no so bie

spra wê ju¿ od bar dzo da w na, a mia no wi cie pro blem wie l kie go zna cze -

nia narz¹du s³uchu. Rów nie¿ od se tek lat szu ka no spo so bów po pra wy

sy tu a cji osób nie dos³ysz¹cych, a zw³asz cza g³uchych. Uzy ski wa ne ró ¿ ne 

efe kty – mimo ¿e nie na zy wa no ich wte dy pro du kta mi inno wacy j ny mi

– za wsze mia³y cha ra kter isto t nych od kryæ. Ich upub li cz nie nie, a zw³asz -

cza pró by wy ko rzy sta nia nios³y okre œlo ne ry zy ko dla wy na la z cy. Bu -

dzi³y nie chêæ czy wrêcz wro goœæ. Ich pra kty cz ne wy ko rzy sta nie

za le ¿a³o od umie jê t no œci zarz¹dza nia ta ki mi pro du kta mi, któ re dziœ

okre œla my mia nem inno wa cy j nych. Za pe w ne wie le ta kich przyk³adów

mo ¿ na zna leŸæ w ró ¿ nych ob sza rach na uki – w tym i w me dy cy nie.

 Pewne spe kta kula r ne przy pa d ki do tycz¹ rów nie¿  nowych roz wi¹zañ

maj¹cych po pra wiæ lub wrêcz przy wró ciæ spra w ne fun k cjo no wa nie dro -

gi s³ucho wej. 

Przed ponad 200 laty je den z naj bar dziej zna nych fi zy ków,

 Allessandro Vo l ta (1745–1827), skon stru o wa³ og ni wo ele ktro chemi cz -

ne. Wœród in nych eks pe ry men tów prze pro wa dzi³ m.in. do œwia d cze nie

z ele ktro sty mu lacj¹ dro gi s³ucho wej. Jak wie lu na uko w ców, nie ty l ko

w ta m tych cza sach, prze pro wa dzi³ ten eks pe ry ment na so bie i wy ka za³,

¿e pr¹d ele ktry cz ny przep³ywaj¹cy przez narz¹d s³uchu wywo³uje wra -

¿e nia s³ucho we. Nie zwy kle zmo ty wo wa ny po czy nio ny mi obse r wa cja mi 

przed sta wi³ w œro do wi sku na uko wym wy ni ki swo ich do œwia d czeñ,

wska zuj¹c, ¿e mo¿e to byæ szan sa dla osób g³uchych. Nie ste ty, po tra kto -

wa no wów czas to nie zwy kle isto t ne od kry cie – zja wi sko ele ktro stymu -

la cji – jako nie ty l ko coœ abs tra kcyj ne go, lecz ta k ¿e gro Ÿ ne go dla

or ga ni z mu cz³owie ka. Wy na la zek Vo l ty po niós³ za tem po ra ¿ kê i na wie -

le lat po mys³ wy ko rzy sta nia ma³ych pr¹dów ele ktry cz nych do sty mu la cji 

ucha we wnê trz ne go zo sta³ za rzu co ny. Minê³o ponad 150 lat, gdy do

 elektrostymulacji po wró ci li ba da cze fran cu s cy André Djo u r no i Cha r les

Ey ries w Pa ry ¿u. U pa cjen ta, któ ry og³uch³ po prze by tym za pa le niu

ucha, do pro wa dzi li do za ko ñ cze nia ne r wu s³ucho we go s³abe im pu l sy

ele ktry cz ne mo du lo wa ne sy g na³em mowy. Pa cjent nie by³ w sta nie ro -

zu mieæ mowy, ale od bie ra³ ca³y sze reg wra ¿eñ s³ucho wych – dŸwiê -

ków. Te ob se r wa cje po twier dzi³y wcze œ nie j sze spo strze ¿e nia A. Vo l ty.

Nic za tem nie sta³o na prze szko dzie, by zja wi sko ele ktro stymu la cji do -

cze ka³o siê za sto so wa nia kli ni cz ne go na sze rok¹ ska lê. Nie ste ty, nie sta³o
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siê tak, gdy¿ na uko w cy fran cu s cy nie byli w sta nie zor ga ni zo waæ da l -

szych ba dañ w za kre sie in ¿y nie rii kli ni cz nej i in for ma ty ki. Ju¿ wte dy

mo ¿ li wo œci te ch ni cz ne po zwa la³y na zro bie nie tego isto t ne go kro ku

w me dy cy nie. Za brak³o efe kty w ne go zarz¹dza nia i sko ja rze nia roz pro -

szo nych dzia³añ po dej mo wa nych przez gru py na uko w ców z wie lu ró ¿ -

nych dzie dzin. Isto t ny po stêp do ko na³ siê ki l ka na œcie lat pó Ÿ niej.

Wi liam Ho u se z Los An ge les, wy ko rzy stuj¹c naj no wsze te ch no lo gie

opra co wa ne dla po trzeb NASA w pro gra mie ba dañ ko s mi cz nych, przy -

czy ni³ siê do wy pro duko wa nia na pocz¹tku lat sie dem dzie si¹tych XX w. 

se ry j ne go im p lan tu œli ma ko we go. Urz¹dze nie mog³o byæ wszcze pio ne

do ucha we wnê trz ne go pa cjen ta. Narz¹d s³uchu pod da wa ny by³ sta³ej

sty mu la cji s³aby mi im pu l sa mi ele ktry cz ny mi za po œred ni c twem urz¹dze -

nia sk³adaj¹cego siê ze wszcze pio nej czê œci we wnê trz nej oraz czê œci ze -

w nê trz nej – od bie raj¹cej i prze twa rzaj¹cej sy g na³y aku sty cz ne. Au to ry tet 

na uko wy, ja kim cie szy³ siê W. Ho u se, oraz jego umie jê t no œci zarz¹dza -

nia no wym pro du ktem w me dy cy nie za owo co wa³y tym, ¿e uda³o mu

siê przebrn¹æ przez ca³y sze reg ba rier, któ re utrud nia³y upo wsze ch nie -

nie ja k ¿e wa ¿ ne go dla osób g³uchych roz wi¹za nia. Pierwsz¹ by³o œro do -

wi sko na uko we, któ re nie chê t nie pa trzy³o na nowe osi¹gniê cie ba da cza 

i sk³onne by³o ra czej ogra ni czyæ jego dzia³ania ni¿ wes przeæ eks pe ry -

men ty, któ rych ce lem by³o przy wró ce nie cho æ by w ogra ni czo nym za -

kre sie utra co nej fun kcji dro gi s³ucho wej. O osta te cz nym su kce sie

za de cy do wa³y uzy ski wa ne wy ni ki kli ni cz ne, któ re za pe w ni³y ze spo³owi 

prof. House’a otrzy ma nie po zwo le nia ope ro wa nia og³uch³ych osób do -

ros³ych, a w po³owie lat osiem dzie si¹tych przy nios³y uz na nie tej me to dy 

w le cze niu g³uchych dzie ci.

Ki l ka na œcie lat pó Ÿ niej, po roz po czê ciu se ry j ne go pro du ko wa nia

i wszcze pia nia im p lan tów œli ma ko wych u osób do ros³ych oraz ki l ka

 lat od roz po czê cia prze pro wa dza nia ta kich ope ra cji u dzie ci, 16 li pca

1992 r. mia³a mie j s ce pie r wsza w Pol sce ope ra cja wszcze pie nia im p lan tu 

œli ma ko we go u pa cjen ta do ros³ego, a 17 li pca 1992 r. – pie r wsze

wszcze pie nie u dzie cka. Jak wspo mnia³em wcze œ niej, wy da rze nia te

spo t ka³y siê z wie l kim od dŸwiê kiem spo³ecz nym, zain tere so wa niem

wszy stkich ro dza jów me diów a prze de wszy stkim roz bu dzi³y ogro m ne

nad zie je pa cjen tów z usz ko dze nia mi s³uchu, zw³asz cza tych z ca³ko wit¹

g³uchot¹, a ta k ¿e nad zie je i ocze ki wa nia ich ro dzin i bli skich. Nowy pro -

dukt – pro gram le cze nia g³ucho ty przy niós³ ry zy ko i za gro ¿e nie dla au -
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to ra. P³ynê³o ono z dwóch stron – œro do wi ska me dy cz ne go z ob sza ru

oto la ryn golo gii i au dio lo gii, dla któ re go by³o to ogro mnym za sko cze -

niem, gdy¿ prze³amy wa³o wie le ró ¿ no rod nych ba rier i po ka zy wa³o, ¿e

to, co ju¿ za czy na roz wi jaæ siê na œwie cie, jest mo ¿ li we i w na szym kra ju. 

Naj wiêksz¹ prze szkod¹ by³a zwyk³a ba rie ra nie mo ¿ no œci. Ot, po pro stu

nas na to nie staæ, to siê u nas nie mo¿e udaæ. Dru gim za gro ¿e niem,

obse r wo wa nym zreszt¹ nie ty l ko w Pol sce, lecz w zna cz nie ostrze j szej

fo r mie wy ra¿a nym ta k ¿e w kra jach Eu ro py Za chod niej, USA i Au stra lii

– by³a re a k cja œro do wi ska osób g³uchych. Oba wia li siê oni, ¿e po wo dze -

nie cze goœ, z cze go wie le do ros³ych, g³uchych od uro dze nia osób nie

mog³o wte dy sko rzy staæ, ogra ni czy ich przy wi le je so cja l ne. Za rów no ry -

zy ko nie po wo dze nia czy sto me dy cz ne go, jak i za gro ¿e nia ze w nê trz ne

– te g³ówne, o któ rych by³a mowa, jak i wie le in nych dru go rzêd nych

– mu sia³y byæ po ko na ne. W prze ciw nym ra zie nie odno towa li by œmy tak

wie l kie go po stê pu, któ ry okre œli³em mia nem „No wej Ery w Oto lo gii i Au -

dio lo gii”. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e na sze po czy na nia zbieg³y siê w cza sie z no -

wy mi wa run ka mi fun kcjo no wa nia pol skie go spo³ecze ñ stwa w wy ni ku

prze mian ustro jo wych. Zak³ada no wie le no wych pod mio tów, po wsta -

wa³y li cz ne or ga ni za cje po zarz¹dowe. O po wo dze niu ca³ego przed siê -

wziêcia za de cy do wa³o wie le oko li cz no œci, któ rych omó wie nie prze kra -

cza ramy tego wyk³adu. Wszy stkie one spro wa dzaj¹ siê do wy bra nia

okre œlo nej stra te gii zarz¹dza nia no wym pro du ktem w me dy cy nie. W re a -

li za cji przed siê w ziê cia przy jê to za sa dê ma ksy ma l nie dok³ad ne go doku -

men to wa nia osi¹gniê tych re zu l ta tów czy sto me dy cz nych, prze j rzy sto œci

pu b li cz nych dzia³añ i bu do wa nia po staw pro zdro wo t nych na sze go

spo³ecze ñ stwa. Do naj wa¿ nie j szych przed siê w ziêæ, któ re uda³o mi siê

w tym za kre sie za ini cjo waæ i re a li zo waæ oraz wspó³two rzyæ przy

wspó³ udzia le in nych pod mio tów, na le ¿y za li czyæ:

a) ma ksy ma l nie sze ro kie i wy wa ¿o ne oraz nie zwy kle szcze gó³owo

udo ku men towa ne przed sta wie nie sze ro kiej opi nii spo³ecz nej

osi¹gniêæ tera peu ty cz nych u wszy stkich le czo nych pa cjen tów;

b) nawi¹za nie li cz nych kon ta któw na uko wych za gra nic¹, co wi¹za³o

siê z or ga ni zacj¹ pie r wszych w kra ju miê dzyna ro do wych kon fe ren cji 

na uko wych, co mia³o mie j s ce w se t kach pre zen ta cji i pu b li ka cji oraz

in nych wyst¹pie niach na uko wych, wa r szta tach szko le nio wych i na -

szej akty w nej obe cno œci na uko wej w kra ju oraz na wszy stkich kon -

ty nen tach;
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c) utwo rze nie no we go wielo specja listy czne go ze spo³u oraz no we go

oœro d ka kli ni cz ne go, ja kim by³o Cen trum Diagnosty czno-Lecz niczo -

-Reha bilitacyj ne dla Osób Nies³ysz¹cych i Nie dos³ysz¹cych  „Co chle ar 

Cen ter”, bêd¹cego wów czas drug¹ pla cówk¹ w Eu ro pie o po do b nie

kom p le kso wym za kre sie dzia³ania. Po wsta nie Cen trum by³o mo ¿ li -

we m.in. dziê ki powo³aniu Fun da cji Roz wo ju Me dy cy ny

„Cz³owiek–Cz³owie ko wi”;

d) w³¹cze nie, od pocz¹tku pro gra mu, ope ro wa nych pa cjen tów oraz ich 

bli skich i ro dzin do dzia³añ na rzecz upo wsze ch nia nia no wej idei

– pro gra mu le cze nia g³ucho ty. Wi¹za³o siê to z powo³aniem ko le j nej

or ga ni za cji po zarz¹do wej – Sto wa rzy sze nia Przy ja ció³ Osób Nie -

s³ysz¹cych i Nie dos³ysz¹cych. Nasi pa cjen ci i ich ro dzi ny od po -

cz¹tku byli nie ty l ko od biorc¹, lecz ta k ¿e bar dzo wa ¿ nym ani ma to rem

pro gra mu. Dziê ki nim do œwia do mo œci spo³ecz nej sze ro ko do cie ra³a

in fo r ma cja o spe kta kula r nych wy ni kach te ra pii i szan sach dla osób

nies³ysz¹cych;

e) in ten syfi ka cja dzia³añ pro muj¹cych osi¹gniê cia na uko we i nowe

idee, po przez powo³anie inter dyscyp linar ne go to wa rzy stwa na uko -

we go – Pol skie go To wa rzy stwa Na uko we go Za bu rzeñ S³uchu,

G³osu, Mowy i Ko mu ni ka cji Jê zy ko wej;

f) przy go to wa nie pro gra mu na uko we go i orga niza cyj ne go, któ ry do -

pro wa dzi³ do powo³ania re sor to we go In sty tu tu Fi zjo lo gii i Pa to lo gii

S³uchu, przysz³ego ini cja to ra i koor dy na to ra wie lu pro gra mów w tym 

ob sza rze na uki i me dy cy ny;

g) przy go to wa nie ce lów, za kre su dzia³ania i uza sad nie nie po trze by

powo³ania przez Mi ni ste r stwo Zdro wia krajo we go nad zo ru spe cjali -

stycz ne go w za kre sie au dio lo gii i fo nia trii;

h) roz po czê cie re a li za cji pro gra mów po wszech ne go, wcze s ne go wy -

kry wa nia wad s³uchu u no wo ro d ków, nie mowl¹t, a ta k ¿e ko le j nych

grup wie ko wych dzie ci sta r szych, któ rym to wa rzy szy³o wdra ¿a nie

me tod le cze nia g³ucho ty wro dzo nej i na by tej gwa ran tuj¹cych naj le p -

sze re zu l ta ty te ra pii;

i) roz po czê cie dzia³añ, któ re po 10 la tach po zwo li³y na otwa r cie no we -

go ko m p le ksu – Miê dzyna rodo we go Cen trum S³uchu i Mowy, a po

20 la tach Œwia to we go Cen trum S³uchu w Ka je ta nach pod Wa r szaw¹.

Wszy stkie wy mie nio ne po wy ¿ej g³ówne dzia³ania oraz wie le

 innych za de cy do wa³y o spo so bie zarz¹dza nia ry zy kiem zwi¹za nym
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z wpro wa dza niem pro du ktu inno wacy j ne go. Na le ¿y do daæ, ¿e rów -

nolegle po wsta³o ki l ka dzie si¹t kon kre t nych no wych roz wi¹zañ: pro  -

gramów tera peu ty cz nych, me tod chi rur gi cz nych, roz wi¹zañ or ga ni za cyj -

nych, pro gra mów dy da kty cz nych, po wsta³y li cz ne nowe ory gi na l ne

urz¹dze nia, za któ re au tor wyk³adu i kie ro wa ny przez nie go ze spó³

otrzy ma li ki l ka dzie si¹t z³otych me da li na naj wa¿ nie j szych sa lo nach

wyna la z czo œci i po stê pu tech nolo gicz ne go w œwie cie oraz dzie si¹tki

wy ró ¿ nieñ i na gród Mi ni strów – Zdro wia, Na uki, Spraw Za gra ni cz nych,

Pre mie ra i Pre zy den ta. Jed nym z nie zwy kle wa ¿ nych efe któw, któ ry

uda³o siê uzy skaæ na sa mym pocz¹tku re a li za cji pro gra mu le cze nia

g³ucho ty, by³ nie zwyk³y wzrost akty w no œci spo³ecz nej i zain tere so wa nie 

zdro wiem w ob sza rze pro ble mów s³uchu i mowy. Dru gim, rów nie wa ¿ -

nym efe ktem by³ wzrost œwia do mo œci ist niej¹cych za gro ¿eñ pro -

wadz¹cych do usz ko dzeñ s³uchu, któ re s¹ nie od³¹cznym ele men tem

po stê pu cywi liza cyj ne go wspó³cze s ne go spo³ecze ñ stwa. In no wa cyj ny

pro gram le cze nia g³ucho ty sku t ko wa³ m.in. przy go to wa niem w 1998 r.

stan dar du pro wa dze nia ba dañ wcze s ne go wy kry wa nia wad s³uchu

u no wo ro d ków, a w 1999 r. umo ¿ li wi³ upo wsze ch nie nie pro gra mu ba -

da nia s³uchu i mowy oraz wzro ku za po œred ni c twem In ter ne tu. W ko le j -

nych la tach sku t ko wa³o to re a li zacj¹ na co raz wiêksz¹ ska lê pro gra mów

prze sie wo wych u dzie ci w wie ku wczes no szko l nym. 

Prze pro wa dze nie na bar dzo du¿¹ ska lê ró ¿ nych pro gra mów ba -

dañ prze sie wo wych pod k¹tem wcze s ne go wy kry wa nia usz ko dzeñ

s³uchu i mowy oraz wad wzro ku (rea li zo wa nych wspó l nie ze œro do wi s -

kiem oku li stów) sta³o siê no wym kie run ko wym wy zwa niem dla zes -

po³u i sa me go au to ra wyk³adu. Ko le j nym pro du ktem inno wa cy j nym

sta³ siê pro gram – „S³yszê–Wi dzê–Mó wiê – pod staw¹ ko mu ni ka cji

i in te gra cji m³od ego po ko le nia Eu ro py”. Or ga ni za cja i zarz¹dza nie

po wy ¿szy mi dzia³ania mi roz po czê³y siê od przy go to wa nia wy sta wy i cy -

klu wyk³adów w Pa r la men cie Eu ro pe j skim w Bru kse li w 2007 roku. To

w³aœ nie wte dy roz po czê li œmy przy go to wa nia do two rze nia w³aœci we go

kli ma tu dla pol skich za mie rzeñ i pro je któw, któ re chcie li œmy za pre zen -

to waæ Eu ro pie pod czas pie r wszej pol skiej pre zy den cji w Unii Eu ro pe j -

skiej. Pod jê te w Bru kse li dzia³ania po ka za³y na sze osi¹gniê cia i na sze

mo ¿ li wo œci oraz to, ja kie zna cze nie dla wspó³cze s ne go spo³ecze ñ stwa,

zw³asz cza m³od ego po ko le nia, ma do bra ko mu ni ka cja. To po ka za nie

siê za gra nic¹ nie by³o ce lem sa mym w so bie. By³o prze my œla nym
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dzia³aniem zmie rzaj¹cym do in te gra cji œro do wisk na uko wych w Eu ro pie 

za j muj¹cych siê pro ble ma mi s³uchu, wzro ku, g³osu, mowy i ko mu ni ka -

cji jê zy ko wej. Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e w tym po stê po wa niu nie omal in -

tui cy j nie na sze dzia³ania by³y zbie ¿ ne ze s³owa mi Sir Lawrence’a Brag ga

– W na uce isto t ne jest nie tyle zdo by wa nie no wych fa któw, ile od kry wa -

nie no wych spo so bów my œle nia o nich, któ re wy po wie dzia³ pod czas ho -

no ro we go wyk³adu no b lo wskie go. Otrzy ma³ tê na gro dê w wie ku 25 lat,

jako najm³od szy w hi sto rii la u re at.

Sku teczn¹ me tod¹ do w³aœci we go wy eks pono wa nia i upo wsze ch -

nie nia wy ni ków prac na uko wych s¹ okre œlo ne dzia³ania orga niza cy j ne.

Chcia³bym pod kre œliæ, ¿e nie zwy kle wa ¿ nym ele men tem na szej stra te gii

by³o do pro wa dze nie do za akce pto wa nia i po pa r cia po dej mo wa nych

dzia³añ na are nie miê dzy naro do wej, cze go jed nym z efe któw by³o przy -

zna nie In sty tu to wi Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³uchu i na sze mu pol skie mu œro -

do wi sku or ga ni za cji w roku 2009 i 2011 dwóch kon gre sów eu ro pe j skich.

By³y to pie r wsze tej ran gi spo t ka nia na uko we w Pol sce w dzie dzi nie

otory nola ryngo lo gii, au dio lo gii oraz im p lan tów œli ma ko wych, z naj li cz -

niejsz¹ w ich hi sto rii liczb¹ ucze st ni ków oraz nie zwy kle atra kcy j nym pro -

gra mem na uko wym. Sta no wi³y one za ra zem zna ko mit¹ oka zjê do

po ka za nia ja ko œci na szych pol skich osi¹gniêæ i do œwia d czeñ, na sze go za -

ple cza oraz na szych mo ¿ li wo œci. Na sza miê dzy naro do wa akty w noœæ

przy czy ni³a siê rów nie¿ do wy ko rzy sta nia szan sy, jak¹ by³a pol ska pre zy -

den cja w UE, do za ini cjo wa nia wspó³pra cy ze wszy stki mi krajo wy mi

orga ni za cja mi au dio logi czny mi oraz piê cio ma orga ni za cja mi euro pe j ski mi.

Efe ktem tego przy wó dz twa by³o pod pi sa nie w dniu 22 cze r w ca 2011 ro ku

dwóch eu ro pe j skich po ro zu mieñ; „Euro pe j skie go Kon sen su su Na uko we -

go do tycz¹cego wcze s ne go wy kry wa nia za bu rzeñ s³uchu u dzie ci

 szkolnych” oraz „Euro pe j skie go Kon sen su su  Naukowego do tycz¹cego

ba dañ prze sie wo wych s³uchu, wzro ku i mo wy i wy ko rzy sta nia na rzê dzi

e- z dro wia”. Wspa r cie œro do wisk na uko wych z Eu ro py i z in nych kon ty -

nen tów mia³o nie zwy kle wa ¿ ne zna cze nie dla wzmo c nie nia pol skich

pro po zy cji pod czas spo t kañ mi ni strów zdro wia kra jów cz³on ko wskich

UE oraz szy b kie go wyne go cjo wa nia kon klu zji w Bru kse li. Po wy ¿sze

dzia³ania zo sta³y zwie ñ czo ne wie l kim su kce sem oraz po ka za³y nowe kie -

run ki dla wspó³cze s nej me dy cy ny, zw³asz cza w kon te k œcie wy ko rzy sta nia

inno wa cy j nych na rzê dzi e- z dro wia, upo wsze ch nio nych ju¿ w sze ro kim

 zakresie w co dzien nej pra kty ce kli ni cz nej w na szym kra ju.
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Dla po wo dze nia re a li za cji wie lu dzia³añ orga niza cy j nych, na uko -

wych i kli ni cz nych de cy duj¹ce zna cze nie mo¿e mieæ kon kre t ne wy da -

rze nie. Ta kim wy da rze niem by³a niew¹tpli wie pie r wsza w œwie cie

ope ra cja wszcze pie nia im p lan tu œli ma ko we go u pa cjen ta z czê œciow¹

g³uchot¹, prze pro wa dzo na 12 li pca 2002 roku. Trans mi to wa ne na ¿ywo

w In ter ne cie to nie zwyk³e wy da rze nie przy czy ni³o siê do upo wsze ch -

nie nia no wej idei le cze nia uby t ków s³uchu. Idea ta zak³ada³a uzy ska nie

efe ktu sy ne r gii w od nie sie niu do per ce pcji mowy przy za sto so wa niu

jed no cza so wej – fi zjo logi cz nej sty mu la cji aku sty cz nej œli ma ka oraz sty -

mu la cji ele ktry cz nej ne r wu s³ucho we go z wy ko rzy sta niem im p lan tu œli -

ma ko we go. Za bie gi tego typu s¹ szans¹ dla pa cjen tów z czê œciow¹

g³uchot¹, któ rzy wy ka zuj¹ ro zu mie nie mowy na po zio mie co naj wy ¿ej

ki l ku na stu pro cent przy wy ko rzy sta niu sty mu la cji aku sty cz nej nie usz ko -

dzo nej czê œci œli ma ka w za kre sie ni skich czê stot li wo œci, ale mog¹

osi¹gn¹æ pra wie 100% ro zu mie nia mowy przy za sto so wa niu do da t ko -

wej, jed no cza so wej sty mu la cji ele ktry cz nej w³ókien ne r wu s³ucho we go

w za kre sie œred nich i wy so kich czê stot li wo œci. Dla po trzeb tego pro gra -

mu au tor wyk³adu opra co wa³ now¹ pro ce du rê ope ra cyjn¹ sze œciu kro -

ków oraz atra u ma tyczn¹ ele ktro dê im p lan tu œli ma ko we go. Efe kty

inno wacy j ne go w ska li œwia to wej pro gra mu le cze nia czê œcio wej

g³ucho ty za po moc¹ jed no cza so wej sty mu la cji aku sty cz nej i ele k -

try cz nej na le ¿a³o udo ku men to waæ i upo wsze ch niæ. Zarz¹dza nie tym

pro du ktem by³o w ta kim sa mym sto p niu trud ne jak jego opra co wa nie.

Na are nie krajo wej zo sta³ on wy ró ¿ nio ny w ki l ku na stu pre sti ¿o wych

kon ku r sach, a jego efe kty eko no mi cz ne oraz dzia³ania s³u¿¹ce pro mo cji

Pol ski za gra nic¹ zo sta³y uwie ñ czo ne Na grod¹ Go spo darcz¹ Pre zy den ta

Rze czypo spo li tej Pol skiej w ka te go rii „Inno wa cy j noœæ”, przy znan¹ przez 

Bro nis³awa Ko mo ro wskie go w 2012 r. Na are nie miê dzy naro do wej efek ty 

tera peu ty cz ne i wszy stkie nowe roz wi¹za nia, a¿ po opra co wan¹

pierwsz¹ kla sy fi ka cjê czê œcio wej g³ucho ty wg Skar ¿y ñ skie go, by³y co ro -

cz nie pre zen to wa ne na naj wa¿ nie j szych kon gre sach kon ty nen tal nych

i œwia to wych, by³y te ma tem wyk³adów otwie raj¹cych te kon gre sy oraz

te ma tem wa r szta tów szko le nio wych. Nie zwy kle isto t nym dzia³aniem

pro muj¹cym now¹ pro ce du rê by³y po ka zo we za bie gi prze pro wa dza ne

przez au to ra w kra ju, Eu ro pie, Azji, Ame ry ce Po³ud nio wej oraz w ra -

mach sie ci œwia to wej „Glo bal Otolo gy-Neu rooto lo gy Live Su r gi cal

 Broadcast – LION”. Ty l ko w Pol sce ope ra cje na ¿ywo prze pro wa dzo ne
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pod czas miê dzyna ro do wych kon gre sów i kon fe ren cji oraz ku r sów

„Win dow Ap pro ach Wor ks hop” obe j rza³o w Ka je ta nach ponad 2500

oto chi ru r gów, a pod czas co ro cz nych po ka zów w ra mach sie ci LION od

16 do 25 ty siê cy, ka¿ do ra zo wo na ca³ym œwie cie. Po wy ¿sze dzia³ania to

ty l ko nie któ re kro ki, któ re na le ¿a³o podj¹æ, by utrwa liæ we wspó³cze s nej 

na uce i me dy cy nie oraz w li te ra tu rze œwia to wej i œwia do mo œci spo³ecz -

nej to nie zwy kle pre sti ¿o we osi¹gniê cie, sta no wi¹ce ko le j ny in no wa cyj -

ny pro dukt na uki i me dy cy ny. 

Niew¹tpli wym uko ro no wa niem re a li za cji tego pro gra mu oraz nie -

zwy kle wa ¿ nym wy da rze niem w pol skiej me dy cy nie w ci¹gu osta t nich

lat by³o opra co wa nie kon ce pcji i wy bu do wa nie od pod staw Œwia to we -

go Cen trum S³uchu – uni ka l nej pla ców ki, w któ rej wy ko nu je siê naj wiê -

cej w œwie cie ope ra cji po pra wiaj¹cych s³uch. Kon ce p cja tej pla ców ki, jej 

pro gram na uko wy i kli ni cz ny, s¹ szcze gó l nie de dy ko wa ne da l sze mu

roz wo jo wi pro gra mu le cze nia czê œcio wej g³ucho ty, po szu ki wa niu roz -

wi¹zañ pro ble mu do tycz¹cego w ró ¿ nym sto p niu se tek mi lio nów osób

na œwie cie. Otwa r cie Œwia to we go Cen trum S³uchu, w któ rym wziê li

udzia³ przed sta wi cie le naj wy ¿szych w³adz pa ñ stwo wych, pol skiej na uki 

i me dy cy ny oraz przed sta wi cie le piê ciu naj wa¿ nie j szych œwia to wych or -

ga ni za cji na uko wych, by³o po twier dze niem zna cze nia tego wy da rze nia. 

Ist nie nie Cen trum bê dzie mieæ ka pi ta l ne zna cze nie dla in te gra cji dzia³añ 

na uko wych w tym ob sza rze i wspo ma ga nia przysz³ych do ko nañ inno -

wa cy j nych. Œwia to we Cen trum S³uchu to przyk³ad re a li za cji no wej idei

– two rze nia refe ren cy j nych oœro d ków o œwia to wym za siê gu, któ rych

 celem jest sty mu lo wa nie roz wo ju na uki i ba dañ kli ni cz nych na rzecz

 poprawy ko mu ni ka cji miê dzy lu dz kiej. 

Na le ¿y jed nak mieæ na uwa dze to, co po wie dzia³ Nic co lo Ma chia -

vel li …nie ma rze czy trud nie j szej w prze pro wa dze niu, ani bar dziej

w¹tpli wej co do wy ni ku, ani bar dziej nie bez pie cz nej w kie ro wa niu, jak

prze wod ni c two przy two rze niu no wych urz¹dzeñ. Al bo wiem re fo r ma tor 

mieæ bê dzie prze ciw so bie wszy stkich tych, któ rym ze sta ry mi urz¹dze -

nia mi by³o do brze, a ostro ¿ ny mi jego przy ja ció³mi bêd¹ ci, któ rym z no -

wy mi urz¹dze nia mi mog³oby byæ do brze.

Na wstê pie tego wyk³adu zwró ci³em uwa gê na ry zy ko ist niej¹ce

w zarz¹dza niu pro du ktem inno wa cy j nym w me dy cy nie. Po do b ne ry zy -

ko do ty czy wie lu ob sza rów dzia³al no œci lu dz kiej, nie ty l ko na uki i me -

dy cy ny. Pe w ne za cho wa nia w spo³ecze ñ stwie maj¹ cha ra kter
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uni wer sa l ny, a wy pra co wa ne roz wi¹za nia mo ¿ na za sto so waæ w ró ¿ -

nych dzie dzi nach. Z per spe kty wy 20-le t niej re a li za cji tego pro gra mu

mo ¿ na by³o zaob se r wo waæ ca³y sze reg za cho wañ lu dz kich i pra ktyk

insty tucjo na l nych oraz œle dziæ ich ewo lu cjê. Wp³ywa³y one niew¹tpli wie 

na re a li za cjê na szych przed siê w ziêæ z za kre su nauk pod sta wo wych,

pra kty ki kli ni cz nej, dzia³al no œci dy da kty cz nej i orga niza cy j nej. Pod su -

mo wuj¹c swo je do œwia d cze nia, chcia³bym ki l ka ko ñ co wych uwag za ad -

re so waæ do obe cnych tu ab so l wen tów Wy dzia³u Zarz¹dza nia

Uni wer sy te tu Wa r sza wskie go. Ko ñ czy cie Pa ñ stwo zna ko mit¹ Ucze l niê

i œwie t nie zor gani zo wa ny Wy dzia³. Spo t ka li œcie na swo jej dro dze zna ko -

mi tych na uczy cie li aka de mi c kich, któ rzy dzie li li siê z Wami swoj¹

wiedz¹ i do œwia d cze niem. Od no si³o siê to do wie lu dzie dzin wspó³cze s -

nej go spo dar ki. ¯yczê wszy stkim, by umie li wy ko rzy staæ zdo byt¹ wie -

dzê w da l szym, do ros³ym i za wo do wym ¿y ciu. ¯yczê, by wie lu chcia³o

skie ro waæ swo je kro ki ku me dy cy nie. W tym ob sza rze jest bar dzo du¿o

wy zwañ, jest szan sa na wie l kie od kry cia i wie l kie ko rzy œci z wdro ¿e nia

me tod wy ko rzy sta nych z su kce sem w in nych dzie dzi nach ¿y cia go spo -

dar cze go i spo³ecz ne go. Pra gnê pod kre œliæ – bê dzie cie Pa ñ stwo mu sie li

po dej mo waæ trud ne de cy zje. Ry zy ko ist nie je za wsze i mo¿e stwa rzaæ

okre œlo ne za gro ¿e nia, ale daje mo ¿ li wo œci roz wo ju oso bi ste go, za pe w -

nie nia roz wo ju kie ro wa ne mu ze spo³owi i za jê cia po zy cji li de ra w œro do -

wi sku. Je ¿e li uz mys³owi my so bie, ¿e ry zy ko jest nie od³¹cznym

ele men tem po stê pu, to mu si my uz naæ, ¿e nie trze ba siê go baæ, lecz na -

le ¿y post rze gaæ je jako swoj¹ szan sê w ¿y ciu. Gdzie za tem na le ¿y byæ,

gdzie szu kaæ swo je go mie j s ca, gdy je ste œmy zaan ga ¿o wa ni w re a li za cjê

okre œlo ne go za da nia? Po zwo lê so bie przy wo³aæ fra g ment fi l mu przed -

sta wiaj¹cego ko lu mnê ko la rzy po ko nuj¹cych ko le j ne ki lo me try w zna -

nym pre sti ¿o wym wy œci gu. Pech spra wi³, ¿e je den z nich, jad¹cy

w œro d ko wej stre fie pe le to nu potkn¹³ siê i upad³, po wo duj¹c upa dek

du ¿ej gru py ko le j nych ko la rzy. Od pe le to nu szy b ko od je cha li ci, któ rzy

byli w jego prze dniej czê œci. Zy ska li prze wagê nad swo i mi, czê sto zna -

ko mi ty mi prze ciw ni ka mi, któ rzy uwa ¿a li, ¿e mo ¿ na bez pie cz nie przez

ki l ka dzie si¹t ki lo me trów je chaæ w œro d ku gru py, bo tam jest ³atwiej. Po -

wa ¿ ny li der nie po stê pu je w taki spo sób. Nie musi byæ ci¹gle pie r w szy,

ale po wi nien byæ ca³y czas w prze dniej czê œci pe le to nu. Czy ist nie je za -

tem uni wer sa l ne po dej œcie do ry zy ka, po zwa laj¹ce je wy eli mi no waæ?

Mo¿e ca³kiem uni wer sal ne go spo so bu nie ma, ale osi¹gnie my naj wiê cej, 
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je ¿e li zarz¹dza nie bê dzie nie ty l ko prac¹, lecz ta k ¿e nasz¹ pasj¹. Sza -

nuj¹c ostrze ¿e nia, po win ni œmy byæ sob¹ i mieæ ja s no spre cy zo wa ne cele 

i dro gi w ¿y ciu. Nie na le ¿y baæ siê pra cy, gdy¿ – jak mówi zna ne

przys³owie an gie l skie – „Naj bar dziej za jê ci lu dzie maj¹ naj wiêcej

wo l ne go cza su”. 

Dziê ku jê Pa ñ stwu za uwa gê, dziê ku jê za oso bi sty udzia³ w tej pod -

nios³ej uro czy sto œci. Dziê ku jê swo im wspó³pra co w ni kom, ¿e mog³em

z ni mi re a li zo waæ swo je ma rze nia, swo je cele i wspó l ne pla ny w na uce

i me dy cy nie. Nie zwy kle ser de cz nie dziê ku jê W³ad zom Dzie ka ñ skim

Wy dzia³u Zarz¹dza nia i Wy so kim Ra dom za wyst¹pie nie z ini cja tyw¹

wyró¿ nie nia mnie za szczy t nym tytu³em do kto ra ho no ro we go. Tytu³ przy -

zna ny przez to œro do wi sko ma dla mnie szcze gó l ne zna cze nie. Jako

 lekarz bu du jê bo wiem swoj¹ wie dzê na pod sta wach nauk bio lo gi cz nych,

a z nauk o zarz¹dza niu sta ram siê ko rzy staæ i bio rê to, co mo¿e s³u¿yæ

cz³owie ko wi w jego ¿y ciu co dzien nym i po ma gaæ w jego roz wo ju.

Dziê ku jê Pa nom Pro fe so rom – au to ry te tom pol skiej na uki: Mar ko -

wi Kra w czy ko wi, Wo j cie cho wi No sz czy ko wi i An drze jo wi KoŸ mi ñ skie -

mu za wy ra ¿e nie swo jej opi nii na te mat mo jej dzia³al no œci. 

Sk³adam ser de cz ne po dziê ko wa nie Jej Mag ni fi cen cji Pani Pro fe sor

Ka ta rzy nie Cha³asiñ skiej -Ma cu kow i Wy so kie mu Se na to wi Uni wer sy te tu 

Wa r sza wskie go za za akce pto wa nie zg³oszo nych wzglê dem mo jej oso by 

wnio sków i na da nie mi god no œci do kto ra ho no ris ca u sa. 

Dziê ku jê i prze ka zu jê uk³ony dla ca³ej spo³ecz no œci uni wer syte c kiej.
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