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Opinia dotycząca prof. UJ Artura Jurczyszyna w związku
z wnioskiem o przyznanie nagrody naukowej im. Mikołaja
Kopernika w dziedzinie medycyna
Dr hab. med. Artur Jurczyszyn, profesor UJ od początku swojej aktywności
zawodowej związany jest z hematologią. Mam przyjemność znać i współpracować z
prof. Jurczyszynem od wielu lat. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w pracę zarówno
naukową jak kliniczną, profesor Jurczyszyn jest obecnie uznanym autorytetem w
dziedzinie szpiczaka plazmocytowego nie tylko w Polsce, ale również na świecie,
czego wyrazem jest jego udział międzynarodowych zespołach opracowujących
wytyczne postępowania, jak również w charakterze wykładowcy na wielu
międzynarodowych konferencjach poświęconych tej chorobie. W dorobku naukowym
profesora Jurczyszyna są publikacje w tak renomowanych czasopismach jak Br J
Hematol, Am J Hematol, Leukemia Lymphoma, w których jest on pierwszym autorem.

Acta Haematologica Polonica:

Należy podkreślić, że wiele z tych prac, których koncepcję opracował profesor
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Jurczyszyn powstało we współpracy z najwybitniejszymi światowymi ekspertami w
dziedzinie szpiczaka. Na uznanie zasługuje również działalność organizacyjna
profesora Jurczyszyna - szczególnie znane i cenione przez całe środowisko
hematologiczne w Polsce są doroczne konferencje naukowe dotyczące dyskrazji
plazmocytowych, w trakcie których wykłady przedstawiają uznani międzynarodowi
eksperci. Oprócz tak znaczącej aktywności naukowej na ogromny szacunek
zasługuje
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Jurczyszyna
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zaangażowanego w walkę o dostęp polskich chorych do nowoczesnych terapii
szpiczaka, organizację i udział w spotkaniach z pacjentami, organizację turnusów
rehabilitacyjnych dla chorych na szpiczaka, licznych akcji charytatywnych oraz
redakcję podręczników.
Z pełnym przekonaniem popieram kandydaturę profesora Artura Jurczyszyna
do nagrody im. Mikołaja Kopernika w dziedzinie medycyny.
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