
Specjalna Perła Honorowa – 16 listopada.
W Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 
uroczysta Gala Laureatów X edycji rankingu Pereł 
Polskiej Gospodarki.Podczas gali – poza nagrodami 
dla przedstawicieli gospodarki, kultury i nauki  
– wręczono także po raz drugi w historii rankingu 
Specjalną Perłę Honorową. 

Nagroda Specjalna Elsevier Prix Galien  
– 20 listopada.
Nagroda ta jest wyjątkowym wyróżnieniem, cieszącym 
się najwyższym uznaniem w świecie medycyny, 
uważanym często za najważniejsze, po Nagrodzie 
Nobla, odznaczenie w tej dziedzinie.

II Międzynarodowy kurs szkoleniowy dla oto-
chirurgów – „CI Surgical Foundation Course”  
– 19–21 listopada. 

Wszczepienie nowego implantu słuchowego 
BONEBRIDGE – 19 grudnia.
Implant BONEBRIDGE przeznaczony jest dla osób dotknię-
tych jednostronną głuchotą, ubytkiem słuchu typu przewo-
dzeniowego lub mieszanego. BONEBRIDGE to urządzenie 
nowoczesne, estetyczne i łatwe w użytkowaniu, to olbrzymi 
krok naprzód w leczeniu m.in. wad wrodzonych ucha i wielka 
szansa na poprawę słyszenia dla pacjentów z tego rodzaju 
schorzeniami oraz innymi nabytymi uszkodzeniami słuchu.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

W roku 2012 za całokształt osiągnięć i dokonań 
w dziedzinie nauki i medycyny Specjalną Perłę 
Honorową otrzymał prof. Henryk Skarżyński.

Uczestników konferencji powitała 
mgr Małgorzata Zgoda.

Warsztaty były zorganizowane dla 2 grup osób: prowadzących  
zajęcia z dziećmi oraz rozpoczynających swoją działalność jako  
terapeuci mowy lub studenci kierunku surdologopedia.

Uczestnicy konferencji bardzo dobrze ocenili zarówno formułę  
konferencji, jak i jej zawartość merytoryczną.

LIPIEC

Profesor Henryk Skarżyński otrzymał godność doktora honoris causa – 13 lipca.
Po prostu Henryk Skarżyński i to wszystko wyjaśnia. Tymi słowami rozpoczęła się laudacja wygłoszona przez Dziekana Wydziału Zarządzania UW prof. dr. hab. Alojzego 
Z. Nowaka z okazji przyznania prof. Henrykowi Skarżyńskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł został przyznany na wniosek Władz Dziekańskich i Rad Wydziału Zarządzania i Wydziału Biologii. Prof. H. Skarżyński został trzecim – w historii Uniwersytetu 
Warszawskiego – lekarzem, który otrzymał to wyróżnienie. Prof. H. Skarżyński uhonorowany zo stał tym zaszczytnym tytułem za opracowanie i wdrożenie produktów 
innowacyjnych w medycynie polskiej i światowej.

Nagrodę Specjalną Elsevier Prix 
Galien w kategorii „Innowacyjne 
rozwiązanie informatyczne dla 
medycyny” – zdobył kierowany 
przez prof. Henryka Skarżyńskie-
go zespół inżynierów i innych 
specjalistów z Instytutu Fizjo- 
logiii Patologii Słuchu za pierw-
szą w świecie Krajową Sieć  
Teleaudiologii.

III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię” Listening is „I Can” – 30 listopada. 
O tym, jak najskuteczniej wspierać rozwój dziecka z wadą słuchu, dyskutowali uczestnicy konferencji 
zatytułowanej „Terapia audytywno-werbalna. Czas posłuchać”, która odbyła się w Światowym Centrum 
Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu słuchowego tego typu odbyła się  
w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach – przeprowadził ją prof. Henryk Skarżyński.

W nowoczesnym Centrum Edukacyjnym odbyły się zajęcia laboratoryjne, na których uczestnicy kursu 
ćwiczyli pod okiem instruktorów wykonywanie kolejnych etapów zabiegu wszczepienia implantu.

W kursie uczestniczyli specjaliści z Danii, Rumunii, Bułgarii, Włoch, Egiptu, Nigerii, Libanu, Rosji, 
Czech i Węgier.


