Prof. dr hab.n. med. Marian Zembala

Imię i nazwisko:

Marian Zembala

Data urodzenia:

11.02.1950 r., Krzepice, woj. śląskie

Stan cywilny:

żonaty – żona Hanna z domu Sztyler

Dzieci:

Michał ur. 8.02.1976 r.; Joanna ur. 20.10.1977 r.,
Małgorzata ur. 21.05.1985 r., Paweł ur. 21.05.1985 r.

Wnuki:

Mateusz, Jaśmina, Olaf , Maja

Rodzice:

Kazimierz, Krystyna z domu Plaminiak

Wykształcenie:
1964-1968

Liceum Ogólnokształcące w Krzepicach z wyróżnieniem.

1968-1974

Studia wyższe na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, ukończone
z wyróżnieniem

(od

III

roku

studiów

indywidualny

program

nauczania

w zakresie chirurgii, pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Klemensa Skóry)
1999-2001

Studia podyplomowe w kierunku zarządzania w ochronie zdrowia, Instytut Zdrowia
Publicznego UJ CM, Kraków

Przebieg pracy zawodowej:
1974-1975

Staż podyplomowy w Klinice Chirurgii Serca AM we Wrocławiu

1975-1980

Klinika Chirurgii Serca AM we Wrocławiu, kolejno jako asystent,
starszy asystent, adiunkt

1981-1985

staż kliniczny w zakresie kardiochirurgii dorosłych i dzieci w klinice Kardiochirurgii
Szpitala Akademickiego St. Antonius im. A.Wilhelmina

Uniwersytetu w Utrechcie,

Holandia
1985 -1998

Katedra i Klinika Kardiochirurgii ŚAM w Zabrzu, na stanowisku adiunkta
i profesora nadzwyczajnego (w latach 1990-1998 zastępca kierownika Kliniki)

1998-1999

Katedra i Klinika Transplantologii ŚAM w Zabrzu, kierownik Kliniki

1999-nadal

Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i

Endowaskularnej ŚUM
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w Zabrzu, kierownik kliniki
1993-nadal

Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (2 razy wybrany w drodze
konkursowej w roku 1993 i 1997)

2014 – nadal Radny Sejmiku śląskiego (11.2014r.)
2015 – powołany przez Prezydenta RP na Ministra Zdrowia (16.06.2015r.)

Specjalizacje, stopnie i tytuły naukowe:
 Io specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, 1977
 IIo specjalizacji z chirurgii ogólnej, 1981
 specjalizacja z zakresu kardiochirurgii, 1988
 specjalista z zakresu transplantologii klinicznej, 2003
 stopień doktora nauk medycznych (z wyróżnieniem) na podstawie przewodu doktorskiego
pt.:“Krążenie płucne i wymiana gazowa w płucach u chorych z wadą mitralną serca
i nadciśnieniem płucnym“, 1979, Akademia Medyczna we Wrocławiu.
 stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy pt.:“ Chirurgiczna reperfuzja
mięsnia

sercowego

w

świeżym

zawale”,

1991,

Śląska

Akademia

Medyczna

w Katowicach (z wyróżnieniem).
 tytuł profesora nauk medycznych, 15.04.1998 r.
 powołanie na członka zespołu ekspertów Ministra Zdrowia do opracowania programu specjalizacji
w zakresie kardiochirurgii, 01.01.2002 r.
 powołanie na konsultanta w dziedzinie transplantologii klinicznej dla województwa śląskiego 1.03.2002r. do 30.08.2012r.
 tytuł profesora zwyczajnego, 1.01.2003r.
 Decyzja Minister Zdrowia Pani Ewy Kopacz powołanie na Przewodniczącego Rady Naukowej przy
Ministrze Zdrowia, 19.12.2008 r.-nadal
 Powołanie na członka państwowej komisji egzaminacyjnej w dziedzinie transplantologia kliniczna,
16.06.2010 r. –nadal
 powołanie na konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii (od 13.07.2011 r. do 15.06.2015 r)
 powołanie na Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie kardiochirurgia,
11.08.2011r, - nadal
2

Prof. dr hab.n. med. Marian Zembala

 powołanie w skład zespołu ekspertów do zaopiniowania danych o spełnieniu przez jednostkę
warunków uprawniajacych do ubiegania się o akredytację – w dziedzinie transplantologii klinicznej
– 4.04.2014r.
 powołanie przez Ministra Zdrowia w skład Rady Naukowej Instyytutu CZMP w Łodzi –
14.07.2014r.
Ważniejsze osiągnięcia kliniczne:
Przydatność monitorowania perfuzji, dyfuzji i wentylacji w ocenie stopnia nadciśnienia płucnego
i jego odwracalności, 1980 /Wrocław/
Wprowadzenie nowej metody chirurgicznego leczenia zespołu żyły próżnej górnej,
z zastosowaniem protezy biologicznej z własnego osierdzia, 1976 /Utrecht, Holandia/
Rewaskularyzacja chirurgiczna przegrody serca – badania doświadczalne i kliniczne
opublikowane w Coronary Surgery Today, 1984 /Utrecht/
Wprowadzenie, po raz pierwszy w Polsce, rewaskularyzacji tętniczej z wykorzystaniem obu
tętnic piersiowych wewnętrznych, 1986 /Zabrze/
Wprowadzenie, po raz pierwszy w Polsce, wspólnie z dr Pawłem Buszmanem elektrofizjologii
śródoperacyjnej

(mapping

śródoperacyjny)

oraz

wprowadzenie

operacyjnego

leczenia

napadowego częstoskurczu komorowego, 1987 /Zabrze/
Opracowanie chirurgicznej reperfuzji mięśnia sercowego i rewaskularyzacji u chorych
operowanych w świeżym zawale we wstrząsie kardiogennym, 1989
Wdrożenie

do

praktyki

klinicznej

programu

oceny

hemodynamicznej

dawcy,

z uwzględnieniem dawców z grupy dużego ryzyka w niewydolności krążenia, 1988 /Zabrze/
Wprowadzenie, po raz pierwszy w Polsce, wspólnie z J.Chachquez zabiegu kardiomioplastyki,
1996 /Zabrze/
Wykonanie, po raz pierwszy w Polsce, transplantacji pojedynczego płuca, 1998 /Zabrze/
Pierwsza w Polsce transplantacja serca u dziecka, 1991 /Zabrze/
Największy w Polsce program rekonstrukcji zastawki mitralnej
Wprowadzenie w Polsce chirurgicznej ablacji w utrwalonym migotaniu przedsionków techniką
endokardialną /2000 r., Zabrze/ i epikardialną /2001 r. wspólnie z prof. Knautem/
Pierwsza w Polsce zakończona powodzeniem jednoczasowa transplantacja serca i płuc,
24.10.2001r. /z udziałem dr dr J.J.Perdeusa, R.Przybylskiego, J.Wojarskiego/
Pierwsza w Polsce zakończona powodzeniem transplantacja serca i nerek, 30.082002r.
/z udziałem dra R.Przybylskiego, prof. L.Cierpki/
Pierwsza w Polsce zakończona powodzeniem transplantacja pojedynczego płuca, 25.04.2003r.
/Zabrze/
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Pionierskie zastosowanie przezkoniuszkowego małoinwazyjnego wszczepienia sztucznej
zastawki aortalnej (biologicznej) - przezkoniuszkowa implantacja zastawki aortalnej u dwóch
pacjentek obarczonych bardzo wysokim ryzykiem zagrożenia życia w przypadku leczenia
operacyjnego metodą klasyczną, tj. wymianą zastawki w krążeniu pozaustrojowym.

(26

listopada 2008)

Staże naukowe:
1980

Klinika Kardiochirurgii St. Rafael Katolickiego
Uniwersytetu w Leuven, Belgia (2 miesiące),

1981-1983

Klinika Kardiochirurgii St. Antonius Uniwersytetu w Utrechcie,
Holandia (1,5 roku),

1983-1985

Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Szpital Królowej Wilhelminy,
Utrecht, Holandia (1,5 roku)

1988

Deborah Heart and Lung Center, Browns Mills, NJ, USA (3 miesiące)

1990

Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu RWTH Aachen, Niemcy
(4 miesiące),

Papworth Hospital, Cambridge, Anglia (pobyty 2-tygodniowe /1992r., 19093r., 1994r., 1995r., 1999r.,
2000r./ z zakresu transplantologii serca, serca i płuc, płuc).
Klinika Kardiochirurgii Uniwersytet USCL, San Diego, USA, (pobyty tygodniowe /1991r., 1993r.,
1995r., 2000r./)
Hopital Broussais, Paryż, Klinika Kardiochirurgii Prof. A. Carpentier (pobyty tygodniowe /1992r.,
1993r., 1994r., 1996r./)
Klinika Kardiochirurgii, Universytet, Drezno (pobyt 1 tygodniowy – 2000r.)
Klinika Kardiochirurgii Szpitala S.Donato, Mediolan, Włochy (pobyt 1 tygodniwy – 2002r.)

Dorobek naukowy:
Podręczniki i książki – 86 rozdziałów w 25 podręcznikach; redaktor 4 publikacji ksiązkowych, w tym 2
w języku angielskim; prac oryginalnych 524, w tym ponad 130 w czasopismach zagranicznych (m.in.
Chest, Circulation, Journal Heart and Lung Transplantation, European Heart Journal, Journal
Cardiovascular Surgery, Journal Cardiothoracic Surgery, Transplantation Proceedings), prac
poglądowych 60. Komunikaty zjazdowe wygłoszone w kraju i zagranicy ponad 1400.
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Działalność dydaktyczna:
Działalność dydaktyczna, zarówno przeddyplomowa dla studentów i podyplomowa dla lekarzy,
zajmuje ważne miejsce w mojej pracy zawodowej.
Obok seminariów, ćwiczeń i wykładów, które prowadziłem zarówno dla studentów, pielęgniarek jak i
lekarzy, w latach 1986-1995 byłem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice
Kardiochirurgii ŚAM w Zabrzu. Prace pochodzące z tego Koła były systematycznie nagradzane lub
wyróżniane na uczelnianych konferencjach STN. W roku 1993 praca studentów, której byłem
opiekunem, otrzymały głowną nagrodę "The Best Prize" na międzynarodowym konkursie studenckich
prac naukowych medyków w Houston, USA.
W roku 2001 praca pt.:“Zastosowanie tętnicy piersiowej w zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych“
zajęła I miejsce w sesji kardiologicznej podczas 40 Jubileuszowej Uczelnianej Konferencji STN Śląskiej
Akademii Medycznej.
Prowadzę wykłady, seminaria w zakresie kardiologii zarówno dorosłych, jak i dzieci, kardiochirurgii,
transplantologii i chirurgii ogólnej. Kierując z upoważnienia Prof. Z.Religi programem transplantacji
serca, wyszkoliłem kilku lekarzy i koordynatorów zajmujących się transplantologią. Z moim
bezpośrednim udziałem w okresie 1980-1996, 39 lekarzy, 3 magistrów, 16 pielęgniarek, 4 techników
odbyło szkolenie specjalistyczne zagranicą w: Holandii /Utrecht, Eindhoven, Rotterdam/, Wielkiej
Brytanii /Cambridge, Londyn/, USA /Boston, Denver, Nowy Jork, Cleveland, Baltimore/, Niemiec
/Aachen, Frankfurt/, Francji /Paryż, Marsylia/, Belgii /Leuven/, Austrii /Wiedeń, Klagenfurt/, Włochy
/Brescia/.

Zorganizowałem w Zabrzu 4 Międzynarodowe Konferencje Kardiologiczne dotyczące "Postępów w
rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca i płuc". Konferencje te ze względu na wysoki poziom naukowy i
szkoleniowy weszły na stałe do harmonogramu najważniejszych spotkań naukowych nie tylko na
Śląsku, ale i w kraju i są corocznie kontynuowane we współpracy w Prof. L.Polońskim w formie
międzynarodowych warsztatów kardiologicznych.
W marcu 1997 roku, w Zakopanem, zorganizowałem III Kongres Polskiego Towarzystwa
Transplantacyjnego.
Każdego roku uczestniczę w 10-12 wykładach z zakresu kardiochirurgii, transplantologii,
niewydolności krążenia na zaproszenie w różnych ośrodkach medycznych w kraju.
Co roku biorę czynny udział w komitetach programowych konferencji naukowych organizowanych w
kraju i zagranicą, w zakresie kardiochirurgii, kardiologii i transplantologii.
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Członkostwo zagranicznych towarzystw naukowych:
International Society for Heart and Lung Transplantation (od 1991r.) - Narodowy Delegat (od 1998r.);
European Association for Cardiothoracic Surgery /EACS/ (od 1996r.); European Society of
Cardiovascular Surgery (od 1992r.) – Narodowy Delegat, /Prezydent Elekt od 2008 r., Prezydent
2010-2012/; International Society of Cardio-Thoracic Surgeons (od 1995r.); World Society for
Cardiothoracic Surgery - członek Rady Naukowej (1992-1995); Cardiomyopathy Association of Great
Britain and Ireland (od 1996r.)., American Association for Thoracic Surgery (członek od 2010)
Członkostwo krajowych towarzystw naukowych:
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (od 1987 r.)
- członek Komisji Nauki Zarządu Głównego PTK (od 1996 r.)
- członek Komisji Nagród PTK (od 1996 r.)
- członek Zarządu Sekcji Kardiochirurgii PTK (od 1994 r.)
- członek Komitetu Naukowego (od1998r.)
Towarzystwo Chirurgów Polskich (od 1977 r.) - Sekcja Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń członek Komitetu Naukowego; Polskie Towarzystwo Lekarskie (od 1974 r.); Polskie Towarzystwo
Transplantacyjne (od 1995 r.): członek Komitetu ds.Nagrody PTT (od 1995 r.), Prezes Elekt PTT (od
1995 r.), Prezes Zarządu Głównego PTT (1997- 1999);
Krajowa Rada Transplantacyjna - Przewodniczący (od 14 I 1997 r. do 14 X 1997 r.) ustąpienie na
własną prośbę z funkcji Przewodniczącego
Zespół Specjalisty Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej (członek od 1995 r.)

Członkostwo komitetów i kolegiów redakcyjnych, komitetów i komisji PAN
Kolegium Redakcyjne „Medycyna 2000“ – członek zespołu redakcyjnego; Kolegium Redakcyjne
„Annals of Transplantation“; Kolegium Redakcyjne „Medical Science Monitor“; Rada Naukowa
„Medipress-Kardiologia“; Kolegium Rerdakcyjne „Medycyna Intensywna i Ratunkowa“; Komitet
Immunologii PAN, członek Komisji Immunoterapii (od 1995r.); Komitet Redakcyjny „Transplantation
Proceeding“ (od 1998r.); Komitet Naukowy „Chirurgia Polska“ (od 1998r.); Rada Redakcyjna pisma
„Telemedycyna Polska“ (od 1998r.); Folia Cardiologica (od 2002r do 2013.), Kardiologia Po Dyplomie
(od 2002r.), Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska – redaktor naczelny (od 2003r.), Current Opinion
in Cardiology, wydanie polskie – rada naukowa (od 2003); Prawo i Medycyna – Rada naukowa (od
2004r.), Czasopismo International Advisory Board – rada naukowa (2009-2012); Advances in Clinical
and Experimental Medicine – członek międzynarodowej rady programowej (01.2013 – do nadal)
Polska Akademia Nauk – członek korespondent (od 2010);
Polska Akademia Umiejętności – członek korespondent (od 2010);
Kardiologia oparta na faktach – rada naukowa (od 2010);
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Członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw przygotowań do
kompleksowej oceny działalności jednostek naukowych (4.11.2010-31.12.2010)
Członek Rady Naukowej Instytutu Naukowo-Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa w Kamieniu
Ślaskim (1.04.2014r. – nadal)

Zestawienie otrzymanych odznaczeń państwowych i wyróżnień oraz ważniejszych nagród:

11.11.1974

Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
za zdobycie I miejsca w konkursie „Primi Inter Pares” wraz
z prawem wyboru miejsca pracy w Polsce

1981

Nagroda Rektora AM we Wrocławiu IIIo za działalność naukowo-dydaktyczną

1981

Nagroda Indywidualna IIIo Rektora AM we Wrocławiu
za działalność naukową

1985

List gratulacyjny od Rektora Uniwersytetu w Utrechcie za „Polen-Project”, tj.
Polsko-Holenderski jako inicjatorowi program współpracy naukowo-szkoleniowej
polsko-holenderskiej w zakresie kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii. W
wyniku tej współpracy w latach 1982-1984 34 lekarzy, 24 pielęgniarki i 11
perfuzjonistów z Polski odbyło staże szkoleniowe w Holandii. W ramach tego
projektu ponad 520 dzieci było operowanych na koszt Holandii w Klinice
Kardiochirurgii Uniwersytetu w Utrechcie.

15.04.1974

Nagroda specjalna (zespołowa) Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „Za
szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej”.

16.12.1987

Nagroda naukowa (zespołowa) Io Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej „Za
wprowadzenie do praktyki klinicznej zabiegu transplantacji serca i płuc w
leczeniu wad serca”.

1987

Srebrny Krzyż Zasługi

1993

Dyplom Gratulacyjny dla Opiekuna najlepszej pracy naukowej „The Best Prize”
na Międzynarodowym Przeglądzie Prac Naukowych Medyków, Houston, USA.

1996

Wyróżnienie Europejskiej Rady Dyrektorów Szpitali za działalność organizacyjną
i menadżerską, Maastricht, Holandia.

1998

wyróżnienie przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej honorową odznaką „Za
wzorową pracę w służbie zdrowia”

14.07.1999

I stopnia Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za wybitne
osiągnięcia naukowe i zasługi dla rozwoju kardiochirurgii w Polsce.
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1999

Dyplom uznania za udzieloną pomoc w ratowaniu życia ludzi chorych na
cukrzycę.

Czerwiec 2000

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Edukacji
Narodowej

Sierpień 2000

Odznaka honorowa „Zasłużony dla ziemi lubińskiej”

Marzec 2001

Nagroda przyznana w plebiscycie ALTER EGO 2000 dla Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu za wybitne osiągnięcia w leczeniu chorób serca.

Lipiec 2001

Wyróżnienie

im.

Św.

Kamila

dla

Śląskiego

Centrum

Chorób

Serca

w Zabrzu za działalność na rzecz miasta Zabrze.
Listopad 2001

Dyplom uznania dla prof. M.Zembali za udzieloną pomoc w ratowaniu życia ludzi
chorych na cukrzycę.

28 luty 2002

Zaproszenie przez „Trybunę Śląską” do Loży Liderów 2001 za wzorowe
prowadzenie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Kwiecień 2002

zajęcie III miejsca w rankingu opublikowanym

w NEWSWEEK 14/2000 Z

7.04.2002r. – najlepszy oddział kardiochirurgiczny w kraju (opublikowana ankieta
nie uwzględniła szeregu danych ośrodka z Zabrza (błąd techniczny)
24 czerwca 2002

Dyplom dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu za zajęcie:
II miejsca w kategorii „Najlepszy szpital w Polsce” (Ogólnopolski Ranking
Szpitali)
I miejsca w kategorii „Najlepszy szpital w województwie śląskim” (Ogólnopolski
Ranking Szpitali)

18 czerwca 2002

Nadanie honorowego obywatelstwa miasta Lubina Profesorowi Marianowi
Zembali.

19 luty 2003

wręczenie wizerunku „Orła Białego” prof. M.Zembali reprezentującego najlepszy
szpital na Śląsku w ramach rankingu „Rzeczpospolitej”.

28 luty 2003

Nagroda – nominacja w kategorii Komu Skrzydła, komu Rogi
- „Skrzydła” dla prof. M.Zembali i jego zespołu lekarzy ze Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu za sukcesy w dziedzinie przeszczepów.

Kwiecień 2003

Ranking szpitali 2003 „Newsweek” – dyplom dla prof. M.Zembali, Dyrektora
ośrodka za zajęcie I miejsca za najlepszy szpital kardiologiczny w Polsce.

7 lipca 2003

Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia dla prof. Mariana Zembali za podręcznik
„Chirurgia Naczyń Wieńcowych”

2 listopada 2003

Ogólnopolski Ranking Szpitali we „WPROST” – Śląskie Centrum Chorób Serca
zajęło I Miejsce w kategorii Kardiologia inwazyjna i angioplastyka, II miejsce z
kategorii najlepszy szpital kardiochirurgiczny i kardiologiczny
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2 listopada 2003

Ogólnopolski Ranking Szpitali w „WPROST” - Śląskie Centrum Chorób Serca w
Zabrzu zajęło:
II miejsce w kategorii najlepszy szpital kardiochirurgiczny
II miejsce w kategorii najlepszy szpital kardiologiczny
I miejsce w kategorii Kardiologia inwazyjna
I miejsca w kategorii Kardiologia angioplastyka
II miejsce w kategorii Kardiologia leczenie ubytków przegrody
II miejsce w kategorii kardiologia elektrokardiologia
II miejsce w kategorii kardiologia leczenie zastawek serca metodą
walwuloplastyki

26 kwietnia 2004 r.

Ranking szpitali 2004 „Newsweek” :
– dyplom dla prof. M.Zembali za zajęcie I miejsca za najlepszy ośrodek
kardiochirurgiczny w Polsce
- dyplom dla prof. M.Zembali za zajęcie II miejsca w kategorii „Najlepszy oddział
kardiologii” – I i III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM

23 lipca 2004 r.

Dyplom uznania za udzielenie pomocy Wołyńskiemu Szpitalu Klinicznemu w
Łucku /Ukraina/ oraz podziękowanie za szkolenie lekarzy i pielęgniarek oraz duży
wkład w rozwój kardiochirurgii w tym regionie.

2 października 2004 Dyplom – wyrazy wdzięczności za uratowanie życia wielu ludzi po przeszczepie
serca, serca i płuc oraz za wybitne zasługi dla rozwoju kardiochirurgii i
transplatologii w Polsce (STS)
5 październik 2004

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

14 października 2004 Dyplom uznania za udzielenie pomocy Miejskiemu Szpitalowi w Równym
/Ukraina/ oraz podziękowanie za szkolenie.
18 października 2004 Nagroda „Białego Kruka” fundacji „Promocja Zdrowia”
1 grudnia 2004

Menedżer Roku 2004

grudzień 2004

„Srebrne Skrzydła” – wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla miasta
Tarnowskie Góry

16 grudnia 2004

przyznanie honorowego kordzika górniczego dla prof. M.Zembali

6 stycznia 2005

Krzyż Korpusu Wojska Polskiego

7 stycznia 2005

Nadanie honorowego obywatelstwa gminy Krzepice Profesorowi Marianowi
Zembali

23 stycznia 2005

Nagroda zespołowa „CUORE A CUORE AWARD” dla M.Zembala, T.Kukulski,
R.Przybylski za innowacyjność i osobisty udział w rozwoju nowych metod
leczenia chorych z niewydolnością serca – wręczona na Kongresie
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Amerykańskiego Towarzystwa Kardio- i Torakochirurgów
w Tampie, FL, USA
luty 2005r.

Dyplom dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – Katedry i Oddziału
Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM za zajęcie III miejsca
w rankingu szpitali tygodnika „Wprost”

22 wrzesień 2005r.

III nagroda w konkursie czytelników „Kardiologia po Dyplomie” za najlepszy
komentarz do artykułu zagranicznego w 2004 r.”

październik 2005 r.

Ogólnopolski Ranking Szpitali w „Rzeczpospolita” - Śląskie Centrum Chorób
Serca w Zabrzu zajęło 1. miejsce w kategorii „Najlepszy monospecjalistyczny
szpital publiczny w Polsce”

listopad 2005

Dyplom uznania za udzielenie pomocy Wołyńskiemu Szpitalowi Klinicznemu w
Łutsku, /Ukraina/ oraz podziękowanie za szkolenie.

listopad 2005

Dyplom uznania za udzielenie pomocy Wołyńskiemu Szpitalowi Klinicznemu w
Łutsku, /Ukraina/ oraz podziękowanie za szkolenie.

grudzień 2005

Nadanie honorowego obywatela województwa opolskiego

maj 2006

Dyplom medalu „PRO MEMORIA” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o
ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas
II wojny światowej i po jej zakończeniu

październik 2006

Dyplom uznania dla Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i
Transplantologii w dowód podziękowania i wdzięczności za długoletnie wsparcie
okazywane Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii podczas realizacji jej zadań
statutowych.

październik 2006

Ogólnopolski Ranking Szpitali w kategorii szpitali monospecjalistycznych
„Rzeczpospolita” - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zajęło I miejsce

grudzień 2006

Ogólnopolski Ranking Szpitali w „WPROST” - Śląskie Centrum Chorób Serca w
Zabrzu zajęło:
I

miejsce

w

kategorii

najlepszy

szpital

kardiochirurgiczny

III miejsce w kategorii leczenie choroby wieńcowej
IV miejsce w kategorii operacje aorty
I miejsce w kategorii leczenie schorzeń zastawek
I miejsce w kategorii przeszczepy
II

miejsce

w

kategorii

kardiologia

leczenie

zastawek

serca

metodą

walwuloplastyki
II miejsce w kategorii najlepszy szpital kardiologiczny
II miejsce w kategorii Kardiologia inwazyjna
II miejsca w kategorii Kardiologia angioplastyka
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I miejsce w kategorii Kardiologia leczenie ubytków przegrody
III miejsce w kategorii kardiologia elektrokardiologia
IX miejsce w kategorii angioplastyka tętnic szyjnych
Grudzień 2006 r.

prof. M.Zembala otrzymał od Rektora Śląskiej Akademii Medycznej
- Zespołową Nagrodę I stopnia w zakresie działalności naukowej w roku
akademickim 2005/2006. Nagroda została przyznana za prace opublikowane w
2005 roku, wyróżniające się znaczącą wartością wskaźnika Impact Factor
- Zespołową Nagrodę II stopnia w zakresie działalności naukowej w roku
akademickim 2005/2006. Nagroda została przyznana za prace opublikowane w
2005 roku, wyróżniające się znaczącą wartością wskaźnika Impact Factor

Styczeń 2007

prof. Marian Zembala otrzymał platynowy laur umiejętności i kompetencji

Maj 2007

prof. Marian Zembala otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł redakcyjny w roku
2006 w Kardiologii po Dyplomie „Chory z cukrzycą i wielonaczyniową chorobą
wieńcową: Kardiochirurg czy kardiolog inwazyjny”

Grudzień 2007

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach w zakresie działalności naukowej /prof. M.Zembali/

Styczeń 2008

Miód 2007 r. dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – tytuł za najlepszy
szpital pod względem jakości opieki medycznej, za najlepsze oddziały kardiologii
i kardiochirurgii oraz za rozwijanie transplantologii, szczególnie przeszczepów
płuc /nagroda przyznana przez Dziennik Zachodni/

Kwiecień 2008

prof. Marian Zembala otrzymał medal Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach

Wrzesień 2008

Prof. M.Zembala otrzymał nagrodę – honorową statuetkę Doktora Władysława
Biegańskiego.

Październik 2008

Nagroda naukowa Ministra Zdrowia za wdrożenie pierwszego w Polsce programu
transplantacji płuc dla lekarzy ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i
Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Szpitala Klinicznego Nr 3 w Zabrzu. Nagrodę
otrzymali: prof. M.Zembala, dr J.Wojarski, dr R.Przybylski, dr E.Kucewicz, dr
W.Saucha, dr S.Żegleń, mgr J.Foik, prof. J.Kozielski, dr D.Jastrzębski

Październik 2008

miesięcznik„Rynek Zdrowia” przyznał prof. M.Zembali wyróżnienie Portret
Polskiej Medycyny w kategorii Lekarz Rynku Zdrowia.

Listopad 2008

Prof. M.Zembala otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich
za zasługi w dziedzinie promowania Polski jako miejsca międzynarodowych
konferencji i kongresów

Grudzień 2008

Zespołowa nagroda I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w zakresie działalności naukowej za pracę dotyczącą mechanizmów rozwoju
miażdżycy u chorych po przeszczepie serca.
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Lipiec 2009

Prof. M.Zembala otrzymał odznaczenie Prezydenta Ukrainy /W.Juszczenko/
Order „Za zasługi” trzeciego stopnia

Wrzesień 2009

przyznanie tytułu Honorowego Obywatela miasta Zabrze prof. Marianowi
Zembala

Październik 2009

Nominowany do nagrody Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Gloria
Medicinae” Warszawa 2009

Październik 2009

Medal 30-lecia Instytutu Kardiologii w Warszawie

Luty 2010

Prof. M.Zembala otrzymał nagrodę Filar Gospodarki Śląskiej 2010 za wkład
w rozwój polskiej medycyny, dokonania naukowe i kierowanie się sercem w
leczeniu chorób serca pacjentów

lipiec 2010

prof. Marian Zembala otrzymał honorowe wyróżnienie im. św. Kamila

lipiec 2010

Towarzystwo Internistów Polskich przyznało nagrodę zespołową III stopnia
za pracę oryginalną opublikowaną w „Polskim Archiwum Medycyny
Wewnętrznej” w 2009 roku pt.:”Dodatkowe kryteria spirometryczne
pozwalają przewidzieć powikłania po pomostowaniu aortalno-wieńcowym
(CABG) niezależnie od współtowarzyszącego rozpoznania przewlekłej
obturacyjnej
choroby płuc” dla: M.Lizak, E.Nashow, M.Zakliczyński, J.Śliwka, P.Knapik,
M.Zembala

listopad 2010

prof. Marian Zembala otrzymał Medal Gloria Medicinae za ofiarną służbę
ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i
godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i
szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających
wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

listopad 2010

prof. Marian Zembala otrzymał medal prof. Zbigniewa Religi - Gloria
Virtuti Resonat

listopad 2010

prof. Marian Zembala otrzymał „Perłę Honorową” w kategorii nauka za
działania na rzecz polskiej transplantologii i kardiochirurgii.

listopad 2010

prof. Marian Zembala otrzymał Złoty Medal i tytuł Członka Zwyczajnego
Akademii Polskiego Sukcesu za wybitne zasługi naukowe i wkład w rozwój
polskiej transplantologii płuc i serca

listopad 2010

prof. Marian Zembala otrzymał tytuł Honorowego Ślązaka Roku

Grudzień 2010

prof. Marian Zembala otrzymał śląską nagrodę im. Juliusza Ligonia za
kontynuację wielkiej idei „daru serca” stworzonej na Śląsku i nadanie nowej
jakości śląskiej kardiochirurgii
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Grudzień 2010

prof. Marian Zembala otrzymał medal XXX - Lecia Instytutu Kardiologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego CM w Krakowie

Luty 2011

prof. M.Zembala otrzymał nagrodę specjalną Św. Kamila 2011 „Patrona
chorych i służby zdrowia” przyznaną przez Zakon Posługujący Chorym
Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie .

Luty 2011

Gala Stu 2011 - prof. M.Zembala znajduje się na 3-cim miejscu wśród
osób najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia

maj 2011

Profesor Marian Zembala został wyróżniony KRZYŻEM
KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.

wrzesień 2011

Kapituła konkursu „Marka-Śląskie” przyznała Prof. M.Zembali nagrodę w
kategorii „Zdrowie” za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego

wrzesień 2011

Kapituła konkursu „Marka-Śląskie” przyznała nagrodę dla Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu w kategorii „Zdrowie”

grudzień 2011

prof. M.Zembala otrzymał nagrodę im. Janoscha „Cegły z Gazety” za działalność
Medyczna na rzecz woj. Śląskiego

styczeń 2012

Gala Stu 2012 - prof. M.Zembala znajduje się na 1-szym miejscu wśród
osób najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce

maj 2012

prof. M.Zembala otrzymał nagrodę „Brylantowy Lider Ochrony
Zdrowia”

maj 2012

prof. M.Zembala otrzymał wyróżnienie „Kroki Milowe” za pionierskie
w Polsce zabiegi chirurgicznej rewaskularyzacji w zawale serca

wrzesień 2012

prof. M.Zembala uhonorowany papieskim medalem „Pro Ecclesia et
Pontifice” jako uhonorowanie i podziękowanie za jego nieustanną służbę
potrzebującym chorym.

listopad 2012

prof. M.Zembala otrzymał kordzik braci górniczej za wybitne osiągnięcia w
medycynie oraz nauce

listopad 2012

Podczas III Międzynarodowego Kongresu Medycyny Sercowo-Naczyniowej,
który odbył się w Moskwie 29 listopada 2012 prof. M.Zembala otrzymał
międzynarodową nagrodę im. prof. V.I. Burakowskiego, pioniera i lidera
rosyjskiej kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej,

grudzień 2012

prof. M.Zembala otrzymał nagrodę I stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w zakresie działalności naukowej (za pracę dot. rokowania u chorych
z zawałem serca i wstrząsem kardiogennym oraz za cykl publikacji dotyczących
interwencyjnego zamykania bądź poszerzania wybranych struktur serca.

marzec 2013

Gala Stu 2013 - prof. M.Zembala znajduje się na 1-szym miejscu wśród
osób najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce
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listopad 2013

Prof. M.Zembala został honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa
Transplantacyjnego

Grudzień 2013

Prof. M.Zembala otrzymał nagrodę im. Stanisława Ligonia przyznaną przez
Polskie Radio Katowice.

Styczeń 2014

Nagroda „Orzeł Piastów Śląskich” za wybitne zasługi dla rozwoju kardiochirurgii,
budowanie pozytywnego wizerunku województwa śląskiego oraz promocję
osiągnięć polskiej medycyny na świecie.

wrzesień 2014

Nagroda „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa” – nagroda przyznana przez Śląską
Izbę Budownictwa w Katowicach

Zabrze, 29 czerwca 2015r.

Prof. dr hab.n.med. Marian Zembala
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