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Prof. Maria Siemionow dołączyła do Rady Agencji Badań
Medycznych

Dziś (24.10.2022 r.)  w Waszyngtonie podczas delegacji do USA Minister Zdrowia Adam Niedzielski
powołał w skład Rady Agencji Badań Medycznych prof. Marię Siemionow - światowej klasy naukowca,
dyrektor kształcenia mikrochirurgii na Uniwersytecie Illinois w Chicago.

To  dla  nas  ogromny  zaszczyt,  że  tak  wybitni  naukowcy  o  uznanym  dorobku  i  światowej  sławie
dołączają  do  Rady  Agencji  Badań  Medycznych.  Dzięki  osobom takim  jak  prof.  Siemionow  Agencja
będzie  mogła  podejmować  najbardziej  aktualne  badania  światowe  i  realizować  granty  w  zakresie
innowacyjnych  terapii  na  najwyższym poziomie.  To  cenne  wsparcie  dla  polskiej  nauki  -  komentuje
Prezes Agencji Badań Medycznych dr hab. n. med. Radosław Sierpiński.

Prof. Maria Siemionow

Prof.  Siemionow, światowej sławy naukowiec i  mikrochirurg,  jest  profesorem ortopedii  i  dyrektorem
kształcenia mikrochirurgii na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Specjalizuje się w mikrochirurgii, chirurgii
ręki, chirurgii nerwów obwodowych i transplantologii. Jest pionierem opracowywanej nowej technologii
tolerancji  w  transplantologii  oraz  terapii  komórkowych regeneracji  nerwów i  mięśni.  Dr.  Siemionow
byla  prezesem  American  Society  for  Reconstructive  Transplantation,  International  Hand  and
Composite  Tissue  Allotransplantation  Society  oraz  American  Society  for  Peripheral  Nerve.  Jest
członkiem  zespołu  naukowo-przemysłowego  Warrior  Restoration  Consortium,  zajmującego  się
rozwojem terapii klinicznych i nowych technologii dla rannych żołnierzy w ramach Instytutu Medycyny
Regeneracyjnej Sił Zbrojnych USA (AFIRM II). Otrzymała wiele wyróżnień, w tym wysokie uznanie jako
główny badacz za pierwszy na świecie protokół przeszczepu twarzy; w 2008 roku kierowała zespołem,
który  przeprowadził  pierwszą  całkowitą  transplantację  twarzy  w  Stanach  Zjednoczonych.  Autorka
ponad  400  publikacji  naukowych.  Zredagowała  trzy  podręczniki  chirurgii  plastycznej,  dwie  książki
popularnonaukowe  oraz  ponad  140  rozdziałów  książkowych.  Dr.  Siemionow  została  odznaczona:
Polskim Orderem Zasługi,  Krzyżem Komandorskim Orderu  Odrodzenia  Polski  przez  Prezydenta  RP;
nagrodą  Amerykańskiego  Towarzystwa  Chirurgii  Plastycznej  za  wybitne  oiągnięcia  w  badaniach
klinicznych,  nagrodą  Naukowa  Casimira  Funka,  nagrodą  Heritage  Award  przyznaną  przez  Kongres
Polonii  Amerykańskiej  oraz  nagrodą  Złotego  Otisa.  Przed  powołaniem  na  stanowisko  w  UIC  była
dyrektorem  naukowym  chirurgii  plastyczną  i  kierownikiem  szkolenia  mikrochirurgii  na  Wydziale
Chirurgii Plastycznej Cleveland Clinic.
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