Wielce Szanowna Kapituło Odznaczenia
„Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”
Z wielką przyjemnością rekomenduję kandydaturę dr hab. n. med. Artura Stolarczyka do
wyróżnienia Odznaczeniem „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”. Dr habil.
n. med. Artur Stolarczyk z Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji związany jest od początku
zawodowej kariery, tj. od uzyskania w Warszawskiej Akademii Medycznej dyplomu lekarza w roku 1996, a następnie ukończenia rocznego stażu podyplomowego - tj. od 01.10.1997.
Już jako student Artur Stolarczyk zafascynowany był twórcą Polskiej Ortopedii Profesorem
Adamem Grucą i Jego marzeniem było to, aby mógł kształcić się pod kierunkiem jednego
z jego uczniów. Był nim Profesor Artur Dziak, wieloletni kierownik i twórca Kliniki
Ortopedii i Rehabilitacji. Jednym z ważnych kierunków rozwijanych wówczas w Klinice
prowadzonej przez Profesora Dziaka była rekonstrukcja tkanek miękkich i chirurgia ręki.
Umiejętności w zakresie mikrochirurgii doktor Artur Stolarczyk mógł doskonalić
w laboratoriach Katedry Fizjologii Człowieka, w której zatrudniony był od 1998 r., a także
w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Warszawie.
W roku 1999 pod kierunkiem Profesora Artura Dziaka lek med. Artur Stolarczyk uzyskał
dyplom specjalisty I stopnia w zakresie Ortopedii i Traumatologii. Natomiast w roku 2002
zwieńczeniem omówionych wcześniej zainteresowań, pod kierunkiem Profesora Jacka
Przybylskiego obronił pracę doktorską pt. „Neuroregulacja przepływu krwi w nerwie
kulszowym u szczura” i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
W 2002 r., kiedy zostałem Kierownikiem Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji, a później
Kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji, rozwijałem takie dziedziny
ortopedii

jak

artroskopię

stawów,

zastosowanie

zewnętrznych

stabilizatorów,

endoprotezoplastykę stawu kolanowego i biodrowego. W rozwoju tym dr n. med. Artur
Stolarczyk brał aktywny udział i pod moim kierunkiem w roku 2005 otrzymał dyplom
specjalisty II stopnia w zakresie Ortopedii i Traumatologii.
Naukowym utwierdzeniem zawodowych zainteresowań jest uzyskanie w roku 2010, także
pod moim kierunkiem, stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie
ortopedii na podstawie pracy „Ocena klinicznych i genetycznych uwarunkowań pacjentów
z ektopową tkanką kostną po totalnej endoprotezoplastyce stawu biodrowego”.

W 2007 r. dr n. med. Artur Stolarczyk został Kierownikiem Zakładu Rehabilitacji
Klinicznej. Funkcję tą pełni do dziś. W 2010 roku dr habil. n. med. Artur Stolarczyk stał się
moim zastępcą, pełniąc funkcję drugiego koordynatora realizacji świadczeń z zakresu
chirurgii urazowo-ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim do czasu zmiany na
stanowisku koordynatora.
W czasie pracy w Klinice jako Kierownik Zakładu Rehabilitacji Klinicznej opracował
i wdrożył unikalny model usprawniania pacjentów po operacjach endoprotezoplastyki stawu
kolanowego i biodrowego zwany dziś w świecie ortopedycznym koordynowaną opieką
rehabilitacyjną pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego i biodrowego. Swoją
chirurgiczną pasję ukierunkował na operacyjne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów
szczególnie stawu kolanowego. Efektem Jego poszukiwań innowacyjnych rozwiązań
w chirurgii urazowo-ortopedycznej są złożone wnioski patentowe: „Taca piszczelowa do
endoprotezy kolanowej” oznaczony Nr zgłoszenia: P – 395531, „Opracowanie innowacyjnej
metody zespalania kości długich z zastosowaniem materiału biowchłanialnego” - aktualnie
finansowany z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, Method of
manufacturing intramedullary nails made of chitosan for long bone fractures treatment.”
Nr 14460053. 3–1455. Data: 12-09-2014. – wniosek zgłoszony za granicą.
Wielce Szanowna Kapituło Odznaczenia,
wkład naukowy i zawodowy w ortopedię oraz w rehabilitację kliniczną dr habil. n. med.
Artura Stolarczyka jest znaczący. Jego zaangażowanie w pracę naukową, zawodową
i dydaktyczną, Jego aktywność, zwłaszcza na niwie ortopedii i rehabilitacji medycznej,
pozwalają mi, z pełnym przekonaniem rekomendować Jego sylwetkę naukową i zawodową
do Odznaczenia „Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii”.
Przedkładam przeto Szanownej Kapitule mój wniosek i proszę o jego rozpatrzenie.
Z poważaniem
Prof. Jarosław Deszczyński

