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Kraków – warto wiedzieć

Czy można uniknąć
współczesnych epidemii?
jest członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Wypromował 11 doktorów i był recenzentem w wielu przewodach
doktorskich, habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora.
W latach 2002–2007 był członkiem Państwowej Komisji
Akredytacyjnej, a w latach 2011–2016 członkiem Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
Fot. Marian Nowy

Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza w najbliższy poniedziałek, 20 marca, na
wykład profesora Andrzeja Pająka zatytułowany „Czy
można uniknąć współczesnych epidemii?”. Prof. Andrzej
Pająk jest kierownikiem Zakładu Epidemiologii i Badań Populacyjnych w Instytucie Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ.
Spotkanie odbędzie się w Auli PAU, ul. Sławkowska 17
w Krakowie, o godz. 18.15.
Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk jest lekarzem,
specjalistą chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego.
Po uzyskaniu dyplomu na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie w roku 1977
podjął pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie na Oddziale Metabolicznym, gdzie wziął udział
w końcowej fazie projektu badawczego, kierowanego przez
Światową Organizację Zdrowia, który dotyczył wieloczynnikowej pierwotnej prewencji choroby wieńcowej serca
(International Trial on Multifactorial Prevention of Ischeamic Heart Disease), a następnie wszedł w skład zespołów
badawczych, realizujących szeroko zakrojone międzynarodowe projekty dotyczące epidemiologii chorób układu
krążenia. Z czasem objął funkcję koordynatora i kierownika
krakowskiego zespołu, prowadzącego część tych badań,
a w przypadku The WHO MONICA Project, również członka
międzynarodowego Komitetu Sterującego. Uczestniczył
także w innych ważnych badaniach, w tym w międzynarodowych projektach.
W roku 1991 został kierownikiem Pracowni Epidemiologii i Badań Populacyjnych (obecnie Zakładu) w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, którą
to funkcję sprawuje do dziś. Obecnie jego zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół problematyki czynników
psychospołecznych stwarzających ryzyko chorób układu
krążenia, oraz wpływu tych czynników na procesy starzenia się. Realizuje te zainteresowania jako członek międzynarodowego zespołu badawczego i krajowy kierownik
długofalowego badania HAPIEE, które jest prowadzone
w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest autorem lub współautorem ponad 300 oryginalnych publikacji
naukowych.
W latach 2008–2012 prof. Andrzej Pająk pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale
Nauk o Zdrowiu. W tym czasie jednostka ta uzyskała
wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej za prowadzony kierunek studiów Zdrowie publiczne oraz tytuł
„Najlepszy kierunek studiów”, przyznany przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 2012, prof. Andrzej
Pająk przyjął zadanie organizacji studiów doktoranckich
na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ. Był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
pełnił także funkcję sekretarza Komitetu Naukowego Sekcji
Epidemiologii i Prewencji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Był jednym z członków założycieli i pierwszym przewodniczącym Sekcji Epidemiologii i Prewencji
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od roku 1999
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Działalność naukowo-badawcza samego Zakładu
Epidemiologii i Badań Populacyjnych skoncentrowana jest
na problemach epidemiologii i prewencji chorób niezakaźnych, w tym w szczególności chorób układu krążenia, które
rozwijają się na podłożu miażdżycy tętnic. Zakład powstał
w 1991 roku na bazie zespołu realizującego badania w tym
zakresie w Katedrze Diagnostyki Biochemicznej i Kliniki
Chorób Metabolicznych i od tego czasu rozwinął znacznie
swoją działalność. Pracownicy Zakładu mają szczególne doświadczenie w trzech dziedzinach: 1) prowadzenia badań
przekrojowych oraz długofalowych badań obserwacyjnych
w populacji ogólnej, 2) monitorowania opieki zdrowotnej,
oraz 3) statystycznej analizy danych.
Zakład współpracuje naukowo z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi oraz prowadzi nauczanie
głównie na kierunku Zdrowie publiczne. Pracownicy Zakładu
prowadzą również zajęcia w ramach studiów trzeciego
stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Wyniki pracy zespołu
badawczego Zakładu publikowały czasopisma naukowe
o zasięgu międzynarodowym, w tym m.in. Lancet, European
Heart Journal, British Medical Journal, a także polskie,
m.in. Archiwum Medycyny Wewnętrznej, Kardiologia
Polska, Kardiologia po Dyplomie, Przegląd Epidemiologiczny i Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie.
Tyle faktów naukowych. A na pytanie: dlaczego do
listy epidemii trapiących od wieków ludzkość dopisano
ostatnio choroby układu krążenia? – odpowie profesor
Andrzej Pająk w czasie wykładu.
MARIAN NOWY

