Prof. dr hab. Leon Drobnik (1946)
Rektor Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1999-2002

Urodził się 26 stycznia 1946 roku w Ośnie Lubuskim.
W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu i 11 kwietnia
uzyskał tytuł lekarza medycyny.
W okresie od 1 lipca 1970 do czerwca 1972 odbywał staż podyplomowy w Klinice Hematologii
Instytutu Chorób Wewnętrznych, II Klinice Chirurgii Instytutu Chirurgii w szpitalu im. J. Strusia oraz w
II Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AM przy ul. Szpitalnej.
Od 1 lipca 1972 do 30 września 1979 pracował w Zakładzie Anestezjologii na stanowisku młodszego
asystenta, asystenta, a potem starszego asystenta.
W roku 1973 ukończył specjalizację I stopnia, a w 1976 specjalizację II stopnia w zakresie
anestezjologii i reanimacji.
W latach 1977-1978 przebywał na rocznym stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
(DAAD) na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze.
W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Wpływ
pięciominutowego przerwania krążenia krwi na zachowanie zmian morfologicznych w mózgowiu u
psów”.
Od 1 października 1979 był adiunktem, od 1986 do 1992 roku pełnił obowiązki kierownika, a od 1992
do lutego 2002 był kierownikiem pierwszego w Polsce Zakładu Anestezjologii Doświadczalnej na AM
w Poznaniu.
Jednocześnie od 1981 roku pracował jako anestezjolog w Klinice Neurochirurgii Zakładu
Anestezjologii Klinicznej Instytutu Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w szpitalu przy ul.
Przybyszewskiego.
W latach 1982-1984 ponownie zdobywał doświadczenie w Centrum Anestezjologii na Uniwersytecie
Georga Augusta w Getyndze w ramach stypendium naukowego Fundacji Brauna.
17 stycznia 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego z dziedziny anestezjologii i
intensywnej terapii na podstawie rozprawy pt. „Wpływ sukcynylodwucholiny, pancuronium i
vecuronium na przepływ mózgowy krwi – badania doświadczalne”.

W latach 1990-1996, nie przerywając pracy w poznańskiej AM, kierował Kliniką Anestezjologii i
Reanimacji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.
29 grudnia 1998 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Od 15 lutego 2002 do 30 września 2016 był kierownikiem Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i
Leczenia Bólu (do jesieni 2002 jednostka nosiła nazwę Zakładu Anestezjologii Klinicznej) Katedry
Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Od 1 października 2006 do przejścia na emeryturę 30 września 2016 zajmował stanowisko kierownika
Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora ds. Lecznictwa i Szkolenia Podyplomowego.
7 maja 1999 został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów rektorem Akademii Medycznej i
piastował tę godność do roku 2002.
Autor ponad 400 publikacji. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień
wpływu środków i metod znieczulenia na czynność układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem
przepływu mózgowego krwi i hormonalnej odpowiedzi organizmu człowieka na stres
okołooperacyjny, metod badawczych dotyczących oceny przepuszczalności barier mózgowych i zmian
patologicznych w mózgowiu po zadziałaniu czynników urazowych, czynności barier mózgowych w
zależności od płci, wieku i czynników patologicznych, problemów anestezjologicznych w
transplantologii, farmakokinetyki środków farmakologicznych stosowanych w anestezji, intensywnej
terapii i medycynie okołooperacyjnej, wpływu ostrej hiperkapni i anestetyków wziewnych na stan
czynnościowy barier mózgowia, wpływu anestetyków wziewnych na kanały jonowe i aparat rzęskowy
błon śluzowych dróg oddechowych. Współautor pierwszego polskiego podręcznika z anestezjologii w
położnictwie. Inicjator wprowadzenia w Polsce Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego z
Anestezjologii.
Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii od 1976 roku, w latach 20052008 prezes Towarzystwa, a od 2011 jego członek honorowy, w latach 1999-2002 członek akademik
Europejskiej Akademii Anestezjologii, członek Komisji Egzaminacyjnej EEA na Europejski Dyplom
Specjalisty w Anestezjologii, członek Komisji Patofizjologii Klinicznej PAN, Komisji ds. Medycyny
Okołooperacyjnej PTPN, a także European Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy (do
2012 honorowy członek korespondent, a od 2013 członek honorowy) i Nowojorskiego Towarzystwa
Anestezjologów. Był sekretarzem Komisji Akredytacyjnej EBA UEMS. W latach 2008-2016 redaktor
naczelny pisma „Anestezjologia i Ratownictwo”, a w latach 1994-1996 współredaktor „European

Journal of Anaesthesiology” . W latach 1995-1998 konsultant dla regionu zachodniopomorskiego w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Grodnie (2002).
W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Jest członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im.
Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową Miasta Poznania,
„Odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia”.

Na podstawie: akta osobowe; informacje od prof. dr. hab. L. Drobnika

