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WSPOMNIENIE
Prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura (1942-2022)
PRO MEMORIA

Z głębokim żalem i smutkiem w styczniu
2022 roku pożegnaliśmy znanego i cenionego
lekarza, nauczyciela akademickiego, naukowca, chirurga szczękowo-twarzowego.
Prof. Hubert Wanyura urodził się 16 marca
1942 r. w Warszawie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów stomatologicznych w Akademii
Medycznej (AM) w Warszawie, w czerwcu
1965 r. podjął pracę w Oddziale Chirurgii
Szczękowej PSK Nr 1. Była to wówczas
placówka naukowa Studium Doskonalenia
Lekarzy, kierowana przez prof. dr hab.
Franciszka Bohdanowicza. W trakcie pracy zawodowej, w 1969 roku ukończył studia
ogólnolekarskie na Wydziale Lekarskim AM
w Warszawie. Po odbyciu obowiązkowego,
rocznego stażu podyplomowego przystąpił do
specjalistycznego szkolenia z chirurgii ogólnej,

które odbył pod kierunkiem prof. dr hab. Bruno
Szczygła w III Klinice Chirurgii Ogólnej AM
w Warszawie. Specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej uzyskał w 1973 r. oraz
specjalizację z chirurgii szczękowo-twarzowej
II stopnia uzyskał w 1974 r. pod kierunkiem
prof. dr hab. Leszka Krysta. Po przemianowaniu Oddziału Chirurgii Szczękowej SLD
PSK Nr 1 na Klinikę Chirurgii Szczękowej
IS AM w Warszawie, od 1976 r. pracował
na stanowisku starszego asystenta. Po obronie pracy doktorskiej w 1978 r. został adiunktem w Klinice Chirurgii SzczękowoTwarzowej IS AM w Warszawie. W latach
1978-1979, 1980 oraz 1982-1983 odbył specjalistyczne staże naukowo-szkoleniowe
w Centrum Medyczno-Chirurgicznym Foch
(Paryż – Francja) na Oddziale Kraniochirurgii,
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Chirurgii Plastycznej i Oparzeń, kierowanym
przez prekursora nowoczesnej chirurgii czaszkowo-twarzowej prof. Paula Tessier. Stopień
doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny uzyskał 17.X.1990 roku. W 1992 r.
odbył trzymiesięczny staż naukowo-szkoleniowy w Klinice Głowy i Szyi Katolickiego
Uniwersytetu w Leuven, Belgia. Od 1991 r.
do 1999 r. pełnił obowiązki z-cy kierownika
I Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS
AM w Warszawie oraz ordynatora Oddziału.
W 1998 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w I Klinice
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM
w Warszawie. W 1999 r. został wybrany przez
Radę I Wydziału Lekarskiego na stanowisko prodziekana Oddziału Stomatologicznego
I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie, które to stanowisko piastował
do 2005 roku. W 2001 roku został mianowany profesorem zwyczajnym. Od 1999 r. do
2012 r. pełnił funkcję kierownika I Kliniki
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS AM
w Warszawie oraz ordynatora I Oddziału
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu
Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum
Leczenia Obrażeń. Po przejściu na emeryturę
w 2016 roku, do ostatniego dnia życia czynnie uczestniczył w pracy klinicznej oraz dydaktycznej.
Profesor Hubert Wanyura był inicjatorem powstania Ośrodka Artroskopii Stawów
Skroniowo-Żuchwowych (ssż), a w 1998 roku wykonał pierwszą w Polsce artroskopię
ssż. Opracował oraz wdrażał do praktyki lekarskiej kliniczno-anatomopatologiczną klasyfikację złamań szkieletu czaszkowotwarzowego. Opisał taktykę chirurgiczną oraz
wdrożył do praktyki klinicznej zasady plastyki kostno-oponowej u chorych z pourazowymi, rozległymi uszkodzeniami podstawy
przedniego dołu czaszki, powikłanymi wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub
4

www.protetstomatol.pl

odmą wewnątrzczaszkową. Opracował również i wdrożył do praktyki klinicznej dekompresję oczodołu, jako chirurgiczną metodę leczenia złośliwego wytrzeszczu naciekowo-obrzękowego w chorobie Gravesa. Taktyka
chirurgiczna polegająca na podokostnowej egzenteracji zawartości oczodołu, z następową
transpozycją mięśnia skroniowego do jamy
oczodołowej, zapewniającą utworzenie podłoża dla utrzymania protezy gałki ocznej – to
kolejne kliniczne wdrożenie.
Profesor Hubert Wanyura był autorem
i współautorem 363 publikacji krajowych
i międzynarodowych, licznych wystąpień na
krajowych i zagranicznych kongresach naukowych oraz autorem rozdziałów w podręcznikach. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym Czasopisma Stomatologicznego, a także
konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, członkiem Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, członkiem wielu krajowych i międzynarodowych
towarzystw naukowych. Organizował wspólnie z WUM oraz Europejskim Towarzystwem
Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
(EACMFS), międzynarodowe specjalizacyjne kursy naukowo-szkoleniowe z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. Był recenzentem i promotorem wielu prac doktorskich oraz habilitacyjnych, a także opiekunem specjalizacji. Wielokrotnie odznaczany
medalami oraz Krzyżem Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi
za działalność wydawniczą, Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pan prof. Hubert Wanyura był cenionym
i szanowanym członkiem społeczności lekarskiej zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Osiągnięcia opisane powyżej zgoła nie obejmują całości Jego zasług, tym trudniej nam
żegnać tak wyjątkową postać.
Dr n. med. Zygmunt Stopa
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