
Prof.  dr hab. Andrzej  Gładysz.  Urodził  się  1 listopada 1940
roku  w  Krośnie,  w  Polsce,  jako  pierwszy  syn  Władysława
i  Józefy  Gładyszów.  Szkołę  podstawową  i  średnią  ukończył
w  Krośnie.  Po  złożeniu  matury  odbył  studia  medyczne  w
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dyplom lekarza medycyny
otrzymał w 1966. Od 4 roku studiów był stypendystą naukowym.
Podczas  studiów  (  w  1965  roku)  odbył  dwumiesięczny  staż
kliniczno-naukowy  zagraniczny  na  Uniwersytecie  w  Catanii
(Włochy). Pracę naukową rozpoczął w 1968 r w Klinice Chorób
Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Równocześnie
specjalizował  się  w  chorobach  wewnętrznych  w  III  Katedrze
i  Klinice  Chorób  Wewnętrznych  AM  (Kierownikiem  był
wówczas  prof.  Edward  Szczeklik  a  następnie  prof.  Seweryn
Łukasik).  Przez  dalsze  5  lat  odbywał  staż  i  pełnił  dyżury
w Klinice  Hematologii  AM we Wrocławiu.  Jest  równocześnie
specjalistą chorób wewnętrznych i zakaźnych. Doktorat uzyskał
w 1973 roku a habilitował się w 1980 r. Posiada tytuł profesora
chorób zakaźnych , w Akademii Medycznej we Wrocławiu jest
zatrudniony  na  stanowisku  profesora  zwyczajnego.  Wykłada
choroby zakaźne i pasożytnicze na V roku Wydziału Lekarskiego

oraz  IV  roku  Wydziału  Pielęgniarskiego  i  Oddziału  Zaocznego  tegoż  Wydziału  w  AM  we
Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie hepatologii zakaźnej oraz problemów
wynikających z zakażenia HIV i AIDS a także związanych z zakażeniami szpitalnymi i zoonozami.
Jest  autorem i  współautorem około 310 prac naukowych z zakresu enzymologii  i  immunologii
klinicznej,  kliniki  i  leczenia  chorób  wątroby  szczególnie  wirusowych  zapaleń  wątroby  oraz
immunopatologii  i  terapii  zakażeń  HIV /AIDS.  Wiele  jego  prac  dotyczy  wybranych  aspektów
chorób  odzwierzęcych  i  niektórych  zakażeń  pasożytniczych.  Jest  również  współautorem
opatentowanych dwóch wynalazków z zakresu medycyny.  Jest  współautorem podręczników dla
lekarzy i studentów medycyny oraz monografii. Najważniejsze z nich to: Wścieklizna - PWRiL,
Warszawa 1987 r.  Diagnostyka różnicowa chorób zakaźnych - PZWL, Warszawa 1989, Klinika
zespołu  nabytego  upośledzenia  odporności  -  CMKP,  Warszawa  1990,  Szczepienia  ochronne  -
PZWL ,Warszawa 1991, AIDS - Volumed, Wrocław 1992, Leczenie chorób wątroby - Volumed
,Wrocław 1996, Zakażenia HIV i AIDS - Poradnik dla stomatologów - Volumed, Wrocław1996
i  1997,  Współczesne  leczenie  zakażenia  HIV i  AIDS -  Volumed,  Wrocław 2000 oraz  Choroby
Zakaźne w XX wieku - PZWL, Warszawa 2001, Wakcynologia - Czelej, Lublin, 2004. Odbył liczne
staże naukowe za granicą głównie w ośrodkach hepatologicznych i specjalizujących się w AIDS,
między innymi w: Umea (Szwecja), Londyn (Royal Free Hospital, Westminster Hospital and Koble
Center,  S.Mary Hospital),  Bazylea  (Szwajcaria).  Co  roku  uczestniczy  w  licznych  Kongresach,
Zjazdach,  Sympozjach  naukowych  za  granicą  i  w  kraju.  Jest  laureatem  Zespołowej  Nagrody
Naukowej im.  Jędrzeja  Śniadeckiego Polskiej  Akademii  Nauk -  1974 r.,  czterokrotnie  Nagrody
Zespołowej  Naukowej  Ministra  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  -  1973,  1975,  1990,  1997
i Zespołowej Nagrody Naukowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki - 1979 r. Od
1981 - 1989 był członkiem Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie chorób zakaźnych
a  od  1993  -  Konsultantem  Krajowym  w  tej  dziedzinie.  W latach  1993  -  1998  był  Prezesem
Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, a w latach 1985 - 1994 był Przewodniczącym Oddziału
Dolnośląskiego  Polskiego  Towarzystwa  Epidemiologów  i  Lekarzy  Chorób  Zakaźnych.  Jest
członkiem  Zarządu  Głównego  PTEiLChZ,  a  w  przeszłości  również  sekretarzem  Sekcji
Hepatologicznej  tego  Towarzystwa.  Od  1986  -  1990r  był  członkiem  z  wyboru  International
Association  for  the  Study  of  the  Liver,  a  od  1988  r.  jest  członkiem  International  Society  of
Interferon Research. W latach 1992 - 1997 był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia
i  Opieki  Społecznej.  Był  też  członkiem  początkowo  Komisji  Leków  MZ  a  później  Komisji
Rejestracji  Leków i  Materiałów Medycznych.  Od 1983 roku -  dotychczas jest  członkiem Rady



Sanitarno-Epidemiologicznej  przy  Głównym  Inspektorze  Sanitarnym.  Uczestniczył  w  pracach
różnych  doraźnych  komisji  problemowych,  m.  in.  ds.  zwalczania  zakażeń  szpitalnych  itp.
powoływanych  przez  Ministra  Zdrowia.  Był  redaktorem  naukowym  czasopisma  medycznego
„Problemy  HIV i  AIDS”  oraz  Przewodniczącym  Rady  Naukowej  dwóch  dalszych  czasopism:
Hepatologia Polska oraz Klinika Chorób Zakaźnych i Zakażenia szpitalne. W latach 1993 - 2005
pełnił, nieprzerwanie funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. W latach 1998
-  2010  udział  w  kursach  szkoleniowych  GCP.  Od  września  1995  r.  jest  członkiem  Komitetu
Etiologii  i  Patogenezy  Zakażeń  Polskiej  Akademii  Nauk.  Organizował  wielokrotnie  sympozja,
konferencje i zjazdy naukowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Uczestniczył w kilku
międzynarodowych  programach  badawczych  z  zakresu  zakaźnych  chorób  wątroby  i  zakażeń
HIV/AIDS.  Jest  twórcą  programów  z  zakresu  promocji  zdrowia  i  ekspertem  krajowym  i  MZ
w zakresie wirusowych zapaleń wątroby oraz zakażenia HIV/AIDS. W latach 1999 - 2013 był,
z  wyboru,  członkiem  Centralnej  Komisji  ds.  tytułu  i  stopni  naukowych.  Za  dotychczasowe
osiągnięcia  w  zakresie  zapobiegania  zakażeniom  HIV  i  leczenia  chorych  na  AIDS  oraz  za
osiągnięcia  naukowe  dotyczące  HIV/AIDS  otrzymał  wyróżnienie  Ministra  Zdrowia  i  Opieki
Społecznej  w 1996r.,  a  ostatnio w 2008 r.  Aktywnie uczestniczył  w rozwiązywaniu problemów
związanych z ochroną zdrowia po wprowadzeniu w 1999 roku reformy opieki zdrowotnej. Dąży do
uzyskania racjonalnych rozwiązań usprawniających poradnictwo i opiekę stacjonarną w zakresie
chorób  zakaźnych.  Uczestniczy  w  programach  służących  opracowaniu  standardów  i  procedur
leczenia  chorób  zakaźnych.  Był  Kierownikiem  Katedry  i  Kliniki  Chorób  Zakaźnych,  Chorób
Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych AM we Wrocław do 2011 r. Obecnie - będąc
emerytowanym profesorem zwyczajnym - jest zatrudniony nas umowę-zlecenie na Uniwersytecie
Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i jednocześnie w Instytucie Medycznym EMC
w Przychodni przy ulicy Łowieckiej 24 we Wrocławiu oraz Samodzielnej Pracowni Monitorowania
Zakażeń u Osób Uzależnionych Uniwersytetu Medycznego przy ul.  Wszystkich Świętych 2 we
Wrocław.
Prof. dr hab. Andrzej Gładysz 


