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Anestezjologia 
i Ratownictwo

Anaesthesiology and Rescue Medicine

Profesor Andrzej Zawadzki ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie 
w roku 1967. W 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych za dysertację na temat 
równowagi kwasowo-zasadowej u psów po przeszczepieniu wątroby. Stopień doktora habilitowanego 
nauk medycznych uzyskał w 1992 roku. Doświadczenie zawodowe i organizacyjne zdobywał pracując 
jako anestezjolog w Danii, Szwecji, Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii. Będąc ordynatorem Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Bródnowskiego i Zakładu Anestezjologii w Instytucie 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie zbudował od podstaw profesjonalny zespół lekarzy i pielęgniarek.
Był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Medycyny Ratunkowej na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie. Pan Profesor był zawsze człowiekiem czynu, pełnym energii do wdrażania 
innowacji zarówno w anestezjologii i intensywnej terapii, jaki i w medycynie ratunkowej. Był autorem 
i współautorem licznych publikacji naukowych, a także redaktorem pierwszego w Polsce podręcznika 
„Medycyny ratunkowej i katastrof”. Był promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich z zakresu 
anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Za swoją pracę zawodową został 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Professor Andrzej Zawadzki graduated from the Faculty of Medicine of the Warsaw Medical 
Academy in 1967. In 1972, he was awarded his PhD for a dissertation titled: Acid–base 
homeostasis in dogs following a liver trans-plant. In 1992, he completed his habilitation procedure. 
He gained his professional experience by working as an anesthesiologist in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, France, and the United Kingdom. As the Head of Department of Anesthesiology and 
Intensive Care at Bródnowski Hospital and the Anesthesiology Department of the Institute of 
Tuberculosis and Lung Diseases in Warsaw, he built a professional team of anesthesiologists and 
nurses from scratch.
He was employed as an associate professor at the Department of Emergency Medicine of the 
Uni-versity of Warmia and Mazury in Olsztyn. Professor was always a man of action, full of energy 
to implement innovations in anesthesiology, intensive care, and emergency medicine. He was the 
author and co-author of numerous academic publications and editor of the first Polish textbook on 
emergency medicine and disaster medicine. He supervised and reviewed a number of PhD disser-
tations in anesthesiology, intensive care, and emergency medicine. For his work, he was decorated 
with the Silver Cross of Merit and the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta.
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30 lat
doświadczeń

w Polsce(1)

ZAWIERA FORMUŁĘ
EDTA*(1)

Zarejestrowany w Polsce od 1992(1)

*EDTA - kwas wersenowy, ang. ethylenediaminetetraacetic acid
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego DIPRIVAN, 10mg/ml, emulsja do wstrzykiwań, 08/12/2020


