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Nowi Konsultanci
Konsultant krajowy ds. obronności w dziedzinie epidemiologii
dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek, mikrobiolog, kierownik Zakładu Diagnostyki
Laboratoryjnej. Od 2012 r. jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania w
laboratorium. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu mikrobiologii, bioterroryzmu oraz
zarządzania obszarem laboratoryjnym również przez jakość.

Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie onkologii
dr hab. n. med. Renata Duchnowska, specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii
klinicznej, kierownik Kliniki Onkologii. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych dr jest biologia i
klinika przerzutów do mózgu oraz czynniki prognostyczne i predykcyjne u chorych na raka piersi.
Laureatka wielu nagród m.in. Nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN w 2016 r.

Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie otolaryngologii
prof. dr. hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz, specjalista w dziedzinie otolaryngologii i alergologii.,
kierownik Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Zainteresowania naukowe: nowoczesna
diagnostyka i leczenie chorób górnych dróg oddechowych, zaburzenia słuchu i narządu równowagi,
nowotwory głowy i szyi. Laureat licznych nagród i wyróżnień m.in. Nagrody Rektora WUM oraz konkursu
Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody zaufania publicznego w kategorii "Lekarz".
Konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie patomorfologii
płk dr n. med. Szczepan Cierniak, specjalista medycyny sadowej i patomorfologii, kierownik Zakładu
Patomorfologii od 2017r. Zainteresowania naukowe: poszukiwanie czynników predykcyjnych i
prognostycznych wśród biomarkerów tkankowych, które mogą być niezwykle istotne dla leczenia
onkologicznego.
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Obszar badawczy: ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO ( wg KIS)
Strategiczne, interdyscyplinarne kierunki badań naukowych i prac
rozwojowych w obszarze zagrożeń zdrowotnych: choroby cywilizacyjne
(nowotwory, choroby układu krążenia i układu nerwowego), nowe leki oraz
medycyna regeneracyjna, a także choroby zakaźne, w tym badania
nad koronawirusami
Większość badań naukowych WIM zajmuje się przyczynami i
mechanizmami rozwoju chorób oraz poszukiwaniem markerów
użytecznych w diagnostyce oraz w tworzeniu nowych metod leczenia.

Instytut, w ramach kierunku bezpieczeństwo i obronność państwa,
prowadzi prace rozwojowe związane z ochroną i przetrwaniem na polu
walki.
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Publikacje i monografie naukowe
Artykuły 208
Wartość IF 439.649
Punktacja MNiSW 15.070
Artykuł z IF (ministerialny wykaz
czasopism naukowych) 134
Monografie 6
Rozdziały 77

Redaktorzy naczelni czasopism 9
Cytowania publikacji z afiliacją WIM
wg Web of Science Core Collection 4971

Konferencje naukowe

Organizacja konferencji

1

Udział pracowników WIM w komitetach naukowych
konferencji krajowych i zagranicznych
29

Przewodnictwo sesji naukowych
(w tym 6 międzynarodowych)

80

Referaty wygłoszone na zjazdach krajowych

330

Referaty wygłoszone na zjazdach
międzynarodowych

69

Referaty wygłoszone na posiedzeniach
towarzystw naukowych

8

Klastry, sieci, konsorcja naukowe, spółki, współpraca
2 klastry Centrum Inżynierii Biomedycznej
Mazowiecki Klaster BioTechMed
2 sieci naukowe: BIOMEN, Radiofarmacja
i Medycyna Nuklearna
7 konsorcjów naukowych: Polska Grupa
Szpiczakowa, European Group for Blood and
Marrow Transplantation, Polska Grupa Badawcza
Chłoniaków (PGBC),ROTMED, Stowarzyszenie
Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek
u Dorosłych (PALG), „Biomed Militaris”
spółka celowa PANWIM Technologie
IPPT PAN i WIM
Sp. z o.o. powołana w celu komercjalizacji wyników
badań obu jednostek badawczych

University Hospital Cleveland Medical Center/Case
Western Reserve University School of Medicine,
Cleveland, OH, USA
Center for Molecular Biophysics, CNRS – Orleans,
France
Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden
Institute of Physiology, Medical University of Graz,
Austria
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowa
Akademia Techniczna, Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Instytut Biocybernetyki i Bioinżynierii PAN, Instytut
Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka,
Akademia Leona Koźmińskiego

Nagrody i wyróżnienia
Diamentowy certyfikat za leczenie udaru mózgu
Diamentowy certyfikat za najwyższe osiągnięcia w leczeniu udaru mózgu dla
Kliniki Neurologicznej. Najwyższe wyróżnienie przyznawane przez tzw. inicjatywę
Angels (Acute Network strivinG for ExceLlence in Stroke), działającą pod
auspicjami Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO).

Medal za zasługi dla UMB
Medal za Zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla prof. dr. hab. n.
med. Marka Rękasa nadany przez Senat UMB, jako wyraz uznania społeczności
akademickiej za wkład w rozwój Kliniki Okulistyki UMB oraz owocną współprace
naukową z Uniwersytetem.

Wybitny Polak we Francji
Nagroda specjalna ambasadora RP w Paryżu Tomasza Młynarskiego dla prof.
Claudine Kieda, biochemika, kierownika Laboratorium Onkologii Molekularnej i
Tearpii Innowacyjnych WIM, jednocześnie dyrektora ds. badań w prestiżowym
paryskim CNRS (Narodowym Centrum Badań Naukowych).

Studia doktoranckie 2019/2020

Liczba uczestników studiów doktoranckich w
systemie: stacjonarnym 48 niestacjonarnym 8

25 uzyskało stopień naukowy doktora nauk medycznych
11 otrzymało stypendia dla najlepszych doktorantów
3 sesje sprawozdawcze „Quo vadis doctore?”

Studia podyplomowe 2019/2020
IV edycję na kierunku: Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym
resortu obrony narodowej, prowadzoną na zlecenie Ministerstwa Obrony
Narodowej ukończyło 29 absolwentów.
Studia podyplomowe obejmowały
220 godzin dydaktycznych
(wykłady, ćwiczenia) w tym 25
godzin zajęć praktycznych w 1.
WSzK w Lublinie.

Studenckie praktyki zawodowe 2019/2020
91 w tym 50 studentów wydziałów lekarskich
11 porozumień o wolontariat
Kształcenie studentów - współpraca z 32 uczelniami
Wojskową Akademią Techniczną
Społeczną Akademią Nauk, Wyższą Szkołą Rehabilitacji
wyższymi m. in. z

Kształcenie podyplomowe
2019/2020
Specjalizacje lekarskie
i lekarsko-dentystyczne
Uprawnienia do specjalizacji w 47
dziedzinach, 628 miejsc akredytowanych
Staż podyplomowy lekarzy stażystów
40
Praktyki kliniczne 10 lekarzy i lekarzy
dentystów

Kursy i szkolenia 2019/2020
7 kursów specjalizacyjnych dla lekarzy we współpracy z
CMKP

2 edycje kursu „ACLS – zaawansowane zabiegi
resuscytacyjne u osób dorosłych” (certyfikowane przez
American Heart Association) w tym 1 dla WIL

4 Kursy doskonalące dla ratowników medycznych
W ramach projektu AFGAN: 8 edycji szkoleń
zaawansowanych Trauma Room II

Ogółem: 78 szkoleń i kursów

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 2019/2020
77 edycji 2155 osób

11 Edycji kursów kwalifikacyjnych (3 miesięcznych) 143 osób
27 Edycji kursów specjalistycznych (10-30 dniowych) 807 osób
6 nowych edycji szkoleń specjalizacyjnych (18 miesięcy) 231 osób;
8 zakończonych edycji szkoleń specjalizacyjnych (18 miesięcy) 348 osób.
8 Edycji kursu dokształcającego w zakresie
podstawowych i uzupełniających zagadnień
krwiodawstwa i krwiolecznictwa
dla 269 pielęgniarek z WIM we współpracy z Centrum
Krwiodawstwa

prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński – Przewodniczący Rady Naukowej WIM
mgr Dorota Połeć – Pion Nauki, Główny Specjalista

