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Warszawa, 15 października 2014

Nominacja profesorska dla prof. Waldemara Rastawickiego

6 października 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
wręczył nominację profesorską prof. Waldemarowi Rastawickiemu z Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny.
Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 4 kwietnia 1995 roku na podstawie rozprawy doktorskiej
pt. „Ocena odczynami tradycyjnymi i nowej generacji odpowiedzi humoralnej na antygeny
Mycoplasma pneumoniae w przebiegu naturalnego zakażenia u ludzi” Rada Naukowa
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie nadała mu stopień doktora nauk medycznych
w zakresie biologii medycznej. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie
biologii medycznej uzyskał 26 września 2007 roku uchwałą Rady Naukowej Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie, na podstawie
rozprawy habilitacyjnej „Humoralna odpowiedź
na

wybrane

enterocolitica

antygeny
i

Yersinia

pałeczek

Yersinia

pseudotuberculosis

w przebiegu jersiniozy u ludzi”. Postanowieniem
z dnia 26 czerwca 2014 roku Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł
naukowy profesora nauk medycznych.
Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki pracuje w Zakładzie Bakteriologii Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny od września 1991 roku. Jest
kierownikiem Pracowni Serologicznej Diagnostyki Zakażeń Bakteryjnych Pełni również
funkcję sekretarza naukowego kwartalnika „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia”.

Posiada specjalizację z zakresu zdrowia publicznego oraz specjalizację pierwszego stopnia
z mikrobiologii.
Działalność naukowa prof. dr hab. Waldemar Rastawickiego jest ściśle związana
z kliniczną mikrobiologią i obejmuje opracowywanie, wdrażanie i konsekwentne rozwijanie
metod związanych z diagnostyką wybranych zakażeń bakteryjnych oraz nowoczesną
identyfikacją drobnoustrojów. Profesor Rastawicki jest autorem lub współautorem 100
publikacji

w

recenzowanych

czasopismach

polskich

i

zagranicznych,

50

prac

przedstawionych na krajowych i zagranicznych zjazdach i sympozjach naukowych oraz
5 rozdziałów w książkach. Prowadzi wykłady na kursach organizowanych w NIZP-PZH oraz
w ramach naukowej działalności Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki jest również laureatem wielu nagród naukowych m.in.
naukowej nagrody imienia profesora Edmunda Mikulaszka oraz sześciokrotnym laureatem
nagrody imienia Ludwika Rajchmana.
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Misją NIZP-PZH jest ochrona zdrowia
ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy, prace naukowobadawcze obejmujące m.in. monitoring i analizę stanu zdrowia mieszkańców Polski i jego uwarunkowań, a także
prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia. NIZP-PZH zajmuje się epidemiologią oraz problematyką
zapobiegania chorobom zakaźnym i niezakaźnym, posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO,
PCA), w tym laboratorium BSL-3 oraz 9 laboratoriów diagnostycznych, akredytowanych przez PCA. Instytut
kształci specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty
Higieniczne, dbając tym samym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę warunków
sanitarnych i higienicznych, a także bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy społeczeństwu
rzetelną wiedzą na temat szczepień (Szczepienia.info), współpracuje z wieloma organizacjami w kraju
(Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO, DG Sanco, ECDC, EFSA, Eurostat).

