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2. Twórca Światowego Centrum Słuchu -
prof. Henryk Skarżyński
2013-02-27 06:02

AGNIESZKA KATRYNICZ

W 2002 roku opracował pierwszy w świecie program leczenia cz ęściowej głuchoty u dorosłych, a
dwa lata pó źniej — u dzieci. Nowatorska metoda, okre ślana równie ż jako „metoda
Skarżyńskiego”, na potrzeby której profesor opracował now ą elektrod ę i procedur ę kliniczn ą,
została wdro żona w 9 o środkach na świecie.

Profesor Henryk Skarżyński wprowadził też kilkadziesiąt nowych rozwiązań

klinicznych, co przyczyniło się do rozwoju implantów słuchowych, otochirurgii i

audiologii w Polsce i na świecie. Jest inicjatorem i organizatorem Ośrodka

„Cochlear Center” (drugiej tego typu jednostki w Europie) — 1993 rok,

resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu — 1996 rok, Międzynarodowego

Centrum Słuchu i Mowy — 2003 rok oraz Światowego Centrum Słuchu — 2012

rok. Dzięki niemu Polska znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują

badania przesiewowe słuchu u dzieci. Od 2011 r. pełni funkcję konsultanta

krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii.

Jest autorem i współautorem ponad 2500 krajowych i zagranicznych doniesień

naukowych, profesorem honorowym Uniwersytetu w Provo (USA), profesorem

nadzwyczajnym Uniwersytetu Farmaceutyczno--Medycznego im. Nicolae

Testemitanu Republiki Mołdawii, doktorem honoris causa Akademii Pedagogiki

Specjalnej i Uniwersytetu Warszawskiego oraz najczęściej nagradzanym polskim

profesorem. Lista zdobytych przez niego nagród, wyróżnień i dyplomów jest imponująca.

Za swój największy sukces w 2012 roku uważa otwarcie Światowego Centrum Słuchu (WHC), w którym wykonywanych jest

najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch — około 70 dziennie. Ośrodek jest też liderem w dziedzinie

telemedycyny. „W naszym Centrum potrafimy pomóc prawie każdemu, kto ma wadę słuchu” — twierdzi prof. Skarżyński.

Kierowany przez niego ośrodek to nie tylko centrum badań naukowych, lecz także świetnie zorganizowana placówka,

przynosząca — od początku istnienia — przychody, które są inwestowane w rozwój zespołu i infrastruktury.

Uchodzi za surowego szefa, który „wszystko zauważy”. Profesor tłumaczy to następująco: „Jestem mikrochirurgiem, a ta

dziedzina medycyny wymusza przywiązywanie olbrzymiej wagi do najmniejszego detalu. Od tego zależy sukces”.

Henryk Skarżyński wierzy, że Światowe Centrum Słuchu stanie się ośrodkiem referencyjnym i zainicjuje na świecie nową,

unikatową sieć placówek tego typu. Już dzisiaj do WHC przyjeżdżają naukowcy ze świata, aby się uczyć i wspólnie

realizować najbardziej ambitne zadania. „Wyzwaniem dla mnie i dla mojego zespołu oraz wielu osób z nami

współpracujących jest nie zaprzepaścić tej wielkiej szansy” — podkreśla profesor. Poza standardową już działalnością —

prowadzoną we współpracy z resortami zdrowia, edukacji, nauki oraz pracy i polityki społecznej — jednym z kluczowych

zadań będzie opracowanie kierunków aktywności WHC jako ośrodka kreującego politykę zdrowotną państwa w ramach

wieloletnich programów ochrony zdrowia publicznego. „Otwarcie Światowego Centrum Słuchu to początek wielkiego

programu, którego scenariusz piszę każdego dnia. Mam nadzieję, że starczy mi sił i nie zawiedzie mnie zdrowie, abym mógł

go zrealizować” — mówi o swoich planach prof. Skarżyński.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy
danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.
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