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INSTYTUTU FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

OF THE INSTITUTE OF PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF HEARING

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
Profesor Henryk Skarżyński został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności 
dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauk medycznych 
w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej 
współpracy naukowej – 3 maja.

Wizyta delegacji z Republiki Mołdawii w nowo otwartym 
Światowym Centrum Słuchu w celu nawiązania współ- 
pracy w ramach realizacji badań przesiewowych słuchu  
u dzieci w wieku szkolnym (umowa o współ-
pracy naukowej pomiędzy the State Medical 
and Pharmacentical University „Nicolae Testemi-
tanu” a Instytutem – 15 maja.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 
dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – 29 maja.

Zaszczytny tytuł „Wybitny Polak” dla profesora 
Henryka Skarżyńskiego – 11 czerwca.
Podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie 
wręczono nagrody laureatom tegorocznej edycji konkursu 
„Teraz Polska”. Po raz trzeci w ramach konkursu przyznano 
również zaszczytne tytuły „Wybitny Polak” osobom, 
które swoją działalnością przyczyniają się do promowania 
naszego kraju za granicą.

Pierwsza w Polsce a czwarta na świecie operacja 
wszczepienia nowego typu implantu słuchowego 
Codacs® – 26 czerwca.

Wizyty gości z kraju i z zagranicy w Światowym  
Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Wizyta przedstawicieli rządu i służby  
zdrowia Arabii Saudyjskiej – 27 czerwca.
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Wizyty gości z kraju i z zagranicy w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.
Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Kataru oraz katarskiej państwowej korporacji medycznej  
Hamad Medical Corporation w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach – 25–26 stycznia.

Goście z Kataru odwiedzili m.in. Naukowe Centrum 
Obrazowania Biomedycznego, którego zespół zapre-
zentował nowatorskie programy badawcze związane 
z możliwościami wykorzystania funkcjonalnego  
rezonansu magnetycznego w diagnostyce i terapii.

Prezydent Bronisław Komorowski, wręczając odznaczenie profesorowi H. Skarżyń-
skiemu, podziękował wszystkim wyróżnionym, którzy swoją pracą, talentem czynią 
Polskę lepszą i rozsławiają jej imię na świecie: Chcę serdecznie pogratulować wszystkim 
odznaczonym, chcę z całego serca podziękować w imieniu Ojczyzny, w imieniu całego na-
rodu za zasługi, które są fragmentem działań – od wieków od pokoleń – na rzecz majestatu 
Rzeczypospolitej.

Nagrodę „Wybitny Polak” wręczył profesorowi  
H. Skarżyńskiemu Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Podczas Gali z okazji otwarcia Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich Prezydent RP  
Bronisław Komorowski gratulował laureatom  
tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej  
Prezydenta RP.  Nagrodę w kategorii „Inno-
wacyjność” przyznaną Instytutowi Fizjolo-
gii i Patologii Słuchu odebrał prof. Henryk  
Skarżyński.

Od lewej: Jadwiga Kamińska – prezes Dzienni-
karskiego Klubu Promocji Zdrowia, prof. Henryk 
Skarżyński, dr inż. Ireneusz Wochlik, dr n. med. 
Anna Piotrowska, mgr Maciej Ludwikowski.

Demonstracja działania Platformy Badań Zmysłów umożli-
wiającej wczesne wykrywanie wad słuchu, wzroku i mowy.  
Podczas konferencji zaprezentowano nową, unikalną platfor-
mę informatyczną – System Zintegrowanej Operacji Komuni-
kacyjnej „SZOK”® – służącą optymalnemu zarządzaniu ogrom-
ną ilością informacji związanych z realizacją powszechnych  
badań przesiewowych w jakiejkolwiek dziedzinie medycyny. 

Goście z Kataru byli pod wrażeniem osiągnięć Instytutu – wyrazili to, wpisując się do księgi pamiątkowej.

Konferencja prasowa, podczas której podsumowane zostały działania służące 
realizacji priorytetu polskiej prezydencji w Radzie UE w obszarze opieki  
zdrowotnej pt. „Zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy”– 15 lutego.

LUTY

Od lewej: dr Sergiu Vetricean – kierownik Kliniki Otorynolaryngologii, prof. Henryk  
Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Angelina Chiaburu  
– dyrektor Państwowego Centrum Audiologicznego oraz dr Luxcian Danilov – odpo-
wiedzialny za rozwój naukowy Kliniki Otorynolaryngologii.

To, co dzisiaj wszczepiliśmy, jest innowacyjnym systemem, urządzeniem, które łączy wcześniej-
sze urządzenia wszczepialne, mam na myśli implanty ucha środkowego i implanty ślimakowe.  
To połączenie tych dwóch idei – dotarcia do ucha pacjenta na drodze naturalnej, za pośred-
nictwem implantu wszczepionego do ucha środkowego, i na drodze elektrycznej, za pośred-
nictwem implantu ślimakowego – powiedział prof. H. Skarżyński.

Delegacji przewodził prof. Abdulrahman Abdullah Hagr, otochirurg i przewodniczący  
saudyjskiej rządowej grupy doradczej w dziedzinie audiologii i leczenia zaburzeń słuchu. 
Podczas wizyty goście wielokrotnie wyrażali swoje ogromne uznanie dla osiągnięć Instytutu. 

Spotkanie naukowe audiologów i inżynierów klinicznych  
Instytutu, odpowiedzialnych za uruchomienie i ustawienie 
procesora dźwięku implantu Codacs® u pierwszych pacjentów, 
z przedstawicielami firmy Cochlear.

Po pomyślnie zakończonej operacji  
prof. H. Skarżyński w towarzystwie  
gości z zagranicy obserwujących  
operację.

Goście zapoznali się z działalnością Instytutu 
w zakresie audiologii, badań przesiewowych 
słuchu i telemedycyny. 


