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Prof. dr hab. med. Krzysztof Kuzdak
chirurg, endokrynolog

kierownik Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej
prodziekan ds. dydaktyki Wydzia³u Lekarskiego

Uniwersytetu Medycznego w £odzi

Urodzi³ siê 14 lipca 1950 roku w £odzi w rodzinie robotniczej Jana i Wandy z domu Kowalska.
¯ona Anna z domu �nieg, lekarz neonatolog, ordynator Oddzia³u Noworodków Wojewódzkiego
Szpitala w Zgierzu. Ma dwoje dzieci: syna Mateusza (ur. 1980) magistra germanistyki Uniwersytetu
£ódzkiego i córkê Kamilê (ur. 1982) studentkê II roku na kierunku stosunki miêdzynarodowe
Uniwersytetu £ódzkiego.

Do Szko³y Podstawowej Nr 123 im. Stefanii Sempo³owskiej w £odzi uczêszcza³ w latach 1957-
1964, nastêpnie kontynuowa³ naukê w V Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. W³adys³awa Reymonta
w £odzi (1964-1968). Studiowa³ (1968-1974) � dyplom i tytu³ zawodowy lekarza (30 VIII 1974),
doktoryzowa³ siê  (29 V 1984) i habilitowa³ (26 III 1996) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
w £odzi. Napisa³ rozprawê doktorsk¹: Wp³yw Thyreoideum na zachowanie siê poziomów
tyreotropiny i hormonów tarczycy u chorych po strumektomii z powodu wola guzowatego
obojêtnego, której promotorem by³ prof. dr hab. Kazimierz Rybiñski oraz habilitacyjn¹: Rola
tyreotropiny, melatoniny i wybranych cytokin w patogenezie odrostu wola po strumektomii. �
recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Puchalski, prof. dr hab. Henryk Stêpieñ, prof. dr hab. Zdzis³aw
Wojda. Dnia 2 I 2002 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwa�niewski nada³ K.
Kuzdakowi tytu³ naukowy profesora nauk medycznych.

Odby³ sta¿e: w Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (1974), w Klinikach Chirurgii i Endokrynologii
Uniwersytetu w Innsbrucku, Austria (1986-1987), w I Klinice Chirurgii im. Billrotha Uniwersytetu
w Wiedniu, Austria (1988), na Oddziale Szybkiej Diagnostyki Szpitala Bambecks, Hamburg, Niemcy
(1990), w Klinice Chirurgii Szpitala w Rotenburgu, Niemcy (1992), w Klinice Siloah Wy¿szej Szko³y
Medycznej w Hannoverze, Niemcy (1993), w Katedrze Chirurgii Uniwersytetu w Düsseldorfie, Niemcy
(2000).

Uzyska³ specjalizacjê w zakresie chirurgii ogólnej I° (1978) i II ° (1982). Posiada certyfikaty badañ
ultrasonograficznych (1990) i chirurgii laparoskopowej (1993).

Pracê zawodow¹ podj¹³ w uczelni, której jest absolwentem. Zajmowane stanowiska i pe³nione
funkcje: asystent (1974-1978) Oddzia³u Chirurgicznego Szpitala w Zgierzu, nastêpnie (1978-1979),
starszy asystent (1979-1985), adiunkt (1985-2002), profesor nadzwyczajny (2000-2004) Kliniki
Chirurgii Endokrynologicznej Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w £odzi, kierownik Kliniki Chirurgii
Endokrynologicznej i Ogólnej IE AM (2000-2002) i UM (2002-), profesor tytularny (2002), profesor
zwyczajny (2004), prodziekan ds. dydaktyki Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w £odzi
(2002) i Uniwersytetu Medycznego w £odzi (2002-2003).

Dzia³alno�æ dydaktyczna � opiekun naukowy 2 habilitacji, promotor 10 doktoratów (trzy w toku).
Recenzowa³ 2 habilitacje i 11 doktoratów. Kierownikiem specjalizacji 8 lekarzy z chirurgii ogólnej
(piêæ w toku). Opiekun 4 studentów ITS oraz STN przy Klinice. Prowadzi szkolenia podyplomowe
dla lekarzy specjalizuj¹cych siê w chirurgii ogólnej i chirurgii tarczycy w WSZ im. M. Kopernika
w £odzi oraz lekarzy rodzinnych. W 1993 roku zorganizowa³ i prowadzi Szko³ê Chirurgii
Laparoskopowej, gdzie przeszkolono 268 lekarzy z terenu Polski. Wyk³adowca firmy Glaxo. Organizator
miêdzynarodowych sympozjów w £odzi (1998, 2001).
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Praca naukowa � podejmuje problematykê badawcz¹ z zakresu chirurgii ogólnej i endokrynolo-
gicznej, w tym chirurgii tarczycy, ultrasonografii, nowych technik obrazowych i chirurgii laparoskopo-
wej. Og³osi³ drukiem 286 publikacji, w tym 136 artyku³ów w pe³nej wersji, 7 rozdzia³ów w podrêcz-
nikach i skryptach, 144 streszczeñ ze zjazdów i konferencji naukowych. Autor skryptu dla studentów.

Cz³onek Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego (1974-) � przewodnicz¹cy £ódzkiego Oddzia³u
Sekcji Viscerosyntezy PTCh (1991-), Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (1982-) � Za-
rz¹du G³ównego (2000-), - Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE (1985-) � przewodnicz¹cy (2000-
), - wiceprzewodnicz¹cy £ódzkiego Oddzia³u PTE (2001-), Zrzeszenia Chirurgów Ziemi £ódzkiej �
przewodnicz¹cy (1998-2000), Komisji Zdrowia Miejskiej Rady Narodowej (2000-2004), Niemiec-
kiego Towarzystwa Chirurgów (1999-), Europejskiego Towarzystwa Chirurgów (2003-), Europej-
skiego Towarzystwa Chirurgii Endokrynologicznej (2003-), Okrêgowej Izby Lekarskiej (1998-), Ko-
mitetu Naukowego Acta Clinica et Morphologica (1997-) � przewodnicz¹cy (1998-), Endokrynologii
Polskiej (2000-), Polski Zwi¹zek £owiecki (1978-), Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Sakralnych
(2000) � za³o¿yciel, Rotary Club w £odzi (1997) � za³o¿yciel, Rady Bibliotecznej, Senatu (1996-)
AM/UM (2002-) i Komisji Senackich.

Stopieñ wojskowy � kapitan rezerwy.
Otrzyma³ odznaczenie Z³oty Medal Paula Harrisa oraz nagrody JM Rektora � naukowe-indywidualne

(1986, 1997), dydaktyczn¹ (2003), Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej � zespo³ow¹ (1996).
Hobby: my�listwo.
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