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dorobku naukowego, pracy dydaktycznej i organizacyjnej

dr hab. n. med. Moniki Bekiesirflskiej-Figatowskiej,

dokonana w ramach postgpowania Instytutu Matki i Ilziecka w Warszawie

o nadanie tytulu naukowego profesora,

na podstawie powolani a na r eceruenta

przez Centraln4 Komisj4 do Spraw Stopni i Tytul6w

Dr hab. n. med. Monika Bekiesiriska-Figatowska ukoriczyla studia na I Wydhiale Lekarskim

Akademii Medycznej w Warszawie w 1990 r. Po odbyciu stazu podyplornowego podjgla

praca zawodow4 w ZakJadzie Diagnostyki Obrazowej Wojew6dzkiego S:zpitala Specjali-

stycznego Zespolonego w Warszawie, a nastgpnie w Zakadzie Diagnostyki tObrazowej Cen-

tralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie, gdzie uzyskala specjalizacjg I stopnia, a nastgp-

nie II stopni a z rcdiodiagnostyki ( I 998).

W 1995 Kandydatka uzyskala stopieri doktora nauk medycztych, na pods;tawie rozprawy

,,Ocena dynamiki zmian w obrazie rezonansu magnetycznego (MRI) u chorych ze stwardnie-

niem rozsianym (SM) leczonych nowym lekiem 2-chlorodeoxyadenozynq (2-CSA)". W 2005

r. uzyskala stopieri doktora habilitowanego nauk medycznych, na podstawie dorobku nauko-

wego i rozprawy habilitacyjnej ,,Choroby istoty bialej oSrodkowego ukladu nerwowego - rola

obrazowmia rezonansu magnetycznego w rozpoznawariu i r6znicowaniu zmian w przebiegu

tych schorzef".

W latash 2001-2006 r. Kandydatka pelnila funkcjg kierownika ZaHadu Diragnostyki Obra-

zowej Centralnego Szpitala Kolejowego (p6zniej Migdzyleskiego Szpitala Specjalistycznego)

w Warszawie. Od 2006 do chwili obecnej jest kierownikiem ZakladuDiagnor;tyki Obrazowej

Instytutu Matki i Dziecka (IMiD) w Warszawie, w latach 2007-2010 na stanorvisku docenta, a

od 2010 do chwili obecnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego IMiD. 
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zawodowej Kandydatka odbyla liczne zagraniczne staZe naukowe i szkol,enia zawodowe,

m.in. 3-miesigczny staZ w Zaktadzie Radiologii Medycznego Centrum Unirrersyteckiego w

Bostonie (1997) oraz miesigczny staZ w ZakJadzie Radiologii Szpitala Unirversyteckiego w

Zurichu (2006).

Ocena dorobku naukowego

Dr hab. Monika Bekiesiriska-Figatowska byla autorem lub wsp6lautorem .t37 publikacji w

czasopismach recenzowanych (w tym 52 oryginalnych, 31 kazuistycmych i 54 pogl4do-

wych); 4 pelnotekstowych prac w suplementach czasopism; I monografii, 74 rozdziaN6w w

podrgcznikach oraz 152 doniesien lazdowych (w tym 94 na kongresach migdzynarodowych).

tr'qczna punktacja MNiSzW calego dorobku Kandydatki za prace recenzowane wg to

1052,5 pkt, zaf sumaryczny IF wynosi 80,045).

W okresie pohabilitacyjnym Kandydatka byla autorem lub wspolautorem 85 publikacji w

czasopismach recenzowanych (w tym 30 oryginalnych, 31 kazuistycznyct:r i 24 pogl4do-

wych); z czego 32 prace (14 oryginalnych, 14 kantistycznych i 4 pogl4dolvych) zostalo opu-

blikowanych w czasopismach z lF; I list do redakcji, I monografi4 14 rozdzial6w w pod-

rgcznikach, 83 streszczefi zjazdowych (w tym 53 ze fiazdfw migdzynarodowych. tr-1czna

punktacja IF w okresie pohabilitacyjnym, wg informacji Biblioteki Naukowej IMiD wyniosla

57,373,zczego 16,318 zaprace oryginalne,34,400 zakaztistycznei6,355 za pogl4dowe;zaS

punktacja MNiSzW 836 pkt. Prace pohabilitacyjne z pierwszym lub ostatninn autorstwem dr

hab. Bekiesiriskiej -Figatowskiej ( I 6 spoSr6d 32 publikacj i) maj 4 IF 23,07 7 .

Liczba cytowaf wgbazy Scopus wynosi 202,wg Web of Science 179,wgP'ublish or Perish

421. Indeks Hirscha wg Scopus wynosi 9, wg Web of Science 9, wg Publish or Perish I l.

Dr hab. Bekiesiriska-Figatowska byla kierownikiem 2 projekt6w badawczy'ch KBN w pro-

jektach poSwigconych ocenie wartoSci MR u dzieci z m6zgowym poraZeniem dziecigcym

oraz w chorobach neurometabolicznych. Byla teZ gl6wnym wykonawc4 5 innych projekt6w

KBN, r6vtniel z zaL<resu diagnostyki MR oraz kierownikiem (S-krotnie) lub 1$ownym wyko-

nawc4 (3-krotnie) 8 projekt6w statutowych IMiD, na temat diagnostyki MR u dzieci.

Kandydatka wielokrotnie vtyglaszala wyklady na zaproszenie na konferenLcjach i kursach

krajowych (28-krotnie) i migdzynarodowych (6-krotnie). Wielokrotnie provradzila sesje na

zjazdach krajowych i migdzynarodowych. Bylate? zaproszona do wsp6lredagowania numeru

zagraricznego czasopisma recenzowanego orazmigdzynarodowego podrgcznika.

Za pracE naukow4 dr hab. Bekiesiriska-Figatowska otrrymala nagrodg Polskiego Lekarskie-

go Towarzystwa Radiologicmego (PLTR) za najlepszy plakat na Zjeildzie PLTR w 2010 r.,



J

wyr62nienie za plakat na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Radiologii Przewodu Po-

karmowego i Jamy Brzusznej (ESGAR) w 2010 r. oraz Brqzowy KrzyZ Zashrgi nadany ptzez

Prezydenta RP w 2011 r

Dwa wiod4ce kierunki tematyczne pracy naukowej dr hab. Bekiesiriskiej-Figatowskiej,

okreSlony ptzez Ni4 w autoreferacie, to badania na temat zastosowania IUR w chorobach

istoty bialej i chorobach zwyrodnieniowych o6rodkowego ukladu nerwowego (OUN) oraz

nieinwazyjna diagnostyka obrazowa w ginekologii i poloznictwie, w tym obrazowanie MR

plodu. Fierwszy nurt tematyczny rcalizowany byl przez Kandydatkg juL przed habilitacj4 i

byl podstaw4 zar6wno pracy doktorskiej (stwardnienie rozsiane), jak habilitacyjnej (rozpo-

znawanie i r6Znicowanie chor6b istoty bialej za pomocq MR). Po habilitacji dr hab. Bekie-

sifska-Figatowska kontynuowala te badania, publikuj4c m. in. wartoSciowe prace na temat

leukoencefalopatii w zakresie pnra m6zgu i rdzenia krggowego (Brain Dev 20ll), choroby

Krabbego (Folia Neuropathol2012), encefalopatii niedotlenieniowo-niedoknviennej (Ginekol

Pol 2013), czy leukodystrofii metachromatycznej (J Neurol Sci 2014). Tej tematyce poSwig-

cone tez byly oba projekty KBN, kt6rych kierownikiem byla Kandydatka Dr hab. Bekiesiris-

ka-Figattrwska opracowala optymaln4 metodykg badania MR w chorobach istoty bialej oruz

chorobach zwyrodnieniowych OUN, zar6wno u doroslych, jak u dzieci, dzigki czemu

uzyskala. w tej dziedzinie pozycjg uznanego eksperta w kraju i zagranicy.

Nurt tematycrly poSwigcony diagnostyce obrazawej w ginekologii i polo;znictwie Kandy-

datka rorzwingla po habilitacji; najwaitniejsze publikacje w tej dziedzinie dotoczyty diagno-

styki MR malformacji OUN plodu (Brain Dev 2009), oceny wartoSci prenLatalnego MR w

diagnostyce kanalu krggowego plodu (Brain Dev 20ll), oceny patologii pitodu za pomoca

prenatalrrego MR (Ginekol Pol 2013), oceny por6wnawczej USG i MR w ciqr;achbliinra-

czych (J Perinat Med. 2013), oceny wartoSci MR w diagnostyce endometri<>zy pozajajniko-

wej (Ginekol Pol 2014). Dr hab. Bekiesiriska-Figatowska byla pionierem prenatalnych badaf

MR w ltolsce; opracowala optymaln4 metodykg badania oraz spos6b oceny z:rian patolo-

gicznych OUN plodu; dlatego r6wnte| w tej dziedzinie ma pozycjg uznanego eksperta w

kraju oraz zagranic4.

Z innych temat6w, kt6rymi zajmowala sig dr hab. Bekiesiriska-Figatowska w okresie poha-

bilitacyjnym, warto wymieni6 szczeg6Inie: badania nad ocen4 wartoSci badania MR u

noworodk6w (ocena malformacjitylomozgowia u dzieci z zabwzentami migracji neuronalnej
- Neurology 2010; obrazowanie anomalii kola Willisau dzieci z nerwiakowkikniakowatodci4

typu 1- lleurol Neurochir Pol 2014; obrazowanie MR stenogyrii- J Neurol Sci 2014; zastoso-

A4
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wanie inkubatora do badan MR u noworodk6w- Arch Med Sci 2015). Ciekerwa jest r6wnieZ

grupa prac z zakresu neuroonkologii (obrazowanie wrodzonych guz6w m6zgu- Child's Nerv

Syst 2012; wrodzony glejak zarodkowy polaczony z anomali1 naczyniow4- Folia Neuropathol

2013; diagnostyka MR powiktan m6zgowych leczenia przeciwnowotwororrryego- Adv Clin

Exp Med 2015). Inne istotne arfykuly byty poSwigcone diagnostyce MR sturardnienia gtno-

watego (Pediat Radiol 2006) i obrazowania j4der podstawy m6zgu (Eur J Radiol2013).

Podsumowuj4c dorobek naukowy dr hab. Bekiesiriskiej-Figatowskiej nale2ry podkreSlid, 2e

w swojej pracy badawczej po habilitacji kontynuowala prowadzone od poczqfku swojej dzia-

lalnoSci naukowej prace nad obrazowaniem MR chor6b istoty bialej i chor6lb zwyrodnienio-

lvych m6zga, publikuj4c kolejne wu2ne artykuly ztej dziedziny i ugruntowu.i4c swoj4 opinig

eksperta w tej dziedzinie. R6wnoczeSnie jednak, po objgciu funkcji kierowni.ka ZakladuDia-

gnostyki Obrazowej Instlrtutu Matki i Dziecka, podjgla prace badawcze nad nieinwuyjnq

diagnostyk4 obrazow4 w ginekologii i polozdctwie. W szczeg6lnoSci nale4, mw6ci(, uwagg

na Jej pionierskie w skali kraju i cenione w skali migd4marodowej prace z z;akresu prenatal-

nej diagnostyki MR, ntftaszcza obrazowania MR chor6b oSrodkowego ukladu nerwowego

plodu. Dzigki opracowaniu metodyki tego badania i wprowadzeriu go do praktyki klinicznej,

a nastgpnie opublikowaniu cyklu prac na ten temat, dr hab. Bekiesiriska-Figartowska stala sig

r6wnie2 w tej dziedzinie uznanym ekspertem i autorytetem.

Kandydatka wykazala sig w swojej pracy naukowej dociekliwofici1 o.raz rzetelnoSci4

warsztatu badawczego, a przy tym umiejgtnoSci4 uzyskania finansowania swoich projekt6w.

Wilin4 cech4 Kandydatki jest teZ umiejgtnoS(, pracy w zespole; wigkszoS6 Jrlj badan zostala

wykonana wsp6lnie ze wsp6lpracownikami z roimych jednostek wlasnego Inst5rtutq jak i

spoza Instytutu. Oceng dorobku obniZa nieco duhaliczba pozycji kazuistyczrrych i stosunko-

wo mala liczba artykul6w, w kt6rym byla ostatnim (nadzoruj4cym) autorem; wydaje sig, 2e

wynika to jednak zbardzo aktywnej postawy dr hab. Bekiesiriskiej-Figatowskiej i osobistego

prowadzeniabadai, st4d w wigkszoSci istotnych prac byla pierwszym lub drugim autorem.

Wniosek spelnia wszystkie kryteria naukowe wymagane na tlrtul profesora, ntilaszcza po-

dwojenia (z duiqnawi4zkfl dorobku przedhabilitacyjnego.

Ocena dzialalno5ei dydaktycznej

Dr hab. Bekiesiriska-Figatowska przez caly okres swojej dzialalnoSci nie pracowala na

uczelni, dlatego w swojej dzialalnoSci dydaktycznej skupila sig na ksztalcerriu podyplomo-

wYfr, wykazuj4c sig w tym obszarze du24 aktywnoSci4. Na szczeg6ln4 uwagg zasluguj4
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liczne wyklady szkoleniowe wyglaszane na prestiZowych konferencjach i kurrsach og6lnokra-

jowych i migdzynarodowych, w tym na Europejskich Kongresach Radiologii, Kongresach

Europejskiego Towarzystwa Neuroradiologii, Europejskich Kursach Fundacji Galena, Euro-

pejskich Kursach Rezonansu Magnetycznego ERASMUS, Szkole Radiologii Polskiego Le-

karskiego Towarzystwa Radiologiczrtego, czy Szkole Rezonansu Magnetyczxrego. Zaprosze-

nia do wyklad6w szkoleniowych, a takZe prowadzenia sesji na tych presti2owych wydarze-

niach Swiadcz4 o duZym uznaniu kompetencji Kandydatki w kraju i zagranicy,.

Wa2n4 czgficiq dzialalnoSci dydaktycmej dr hab. Bekiesiriskiej-Figatowsl<iej jest teZ pro-

wadzenie szkoleri dla technik6w elektroradiologii. Kandydatka przygotowdla 2 konferencje

szkoleniowe dla technik6w, na kt6rych miala wiele wyklad6w. Nalezy to ocerni6 wysoko, bio-

r4c pod uwagg niewielk4liczbg szkoleri podyplomowych dla technik6w elektroradiologii.

Dr hab. Bekiesiriska-Figatowska byla kierownikiem 7 ukoriczonych specja.lizacji z radiolo-

gii i diagnostyki obrazowej,

Wazn4 czgfici1 pracy dydaktycznej Kandydatki jest wsp6lautorstwo podrgczmik6w; byla au-

torem 14 rczdzial6w w podrgcznikach. Szczeg6lnie wyr62ni6 nalefi autorsrtwo rozdziatu w

przygotowanej obecnie przez Springer Verlag ksiqzki ,,MRI of Fetal and Maternal Diseases

and Pregnancy".

Dr hab. Bekiesiriska-Figatowska byla promotorem 2 ukoriczonych przewod6w doktorskich,

obronionych w 2010 i 2013 r. Kolejny przew6d jest w toku. Kandydatka byla teZ recenzentem

7 prac doklorskich.

Og6lnie dorobek dydaktyczny Kandydatki na\e?y ocenid wysoko; spelnia on kryteria wy-

magane na tytul profesora. Nalezy doda6, 2e dr hab. Bekiesiriska-Figatowska jest Swietnym

wykladowc4, co mogg potwierdzii na podstawie osobistej obserwacji wielu Jej wyklad6w na

krajowych i migdzynarodowych kursach i konferencjach.

Ocena dzialalno5ci organizacyjnej

Dr hab. Bekiesffiska-Figatowska jest aktywna w dzialatnach organizacyjnych Srodowiska

radiologicznego. Jej autorskim projektem sq coroczne ,,Jesienne Spotkania lr{aukowe", kt6re

organizuje od 2006 Q.4cznte 9-krotnie); cieszE sig one duzym uznaniem, ze wzglqda na cie-

kawa tematykE i wysoki poziom naukowy. Pr6cz tego Kandydatka w okesie pohabili

tacyjnym zorgarizowala konferencjg ,,Zastosowanie tomografii komputerorvej i rezonansu

magnetycznego w diagnostyce chor6b cywilizacynych" w 2007 r. Do waZnych osi4gnigi or-

garuzacyjnych nale?y teL zaliczy6 wspomniane jw przygotowane 2 konfer,encji szkolenio-

lvych dla technik6w elektroradiologii.
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Dowodem uznatia kwalifikacji organizacylnych dr hab. Bekiesiriskiej-Figatowskiej jest

pelnienie przez ni4 od kilkunastu lat funkcji kierowniczych, najpierw w 7-aklirdzie Diagnosty-

ki Obrazowej Centralnego Szpitala Kolejowego, a od 2006 r. w 7*Nadzie Diagnostyki Obra-

zowej lnstytutu Matki i Dziecka

Podsumowanie

Podsumowuj4c analizg dzialalnoSci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dr hab. Moni-

ki Bekiesiriskiej-Figatowskiej stwierdzam, 2e wysoko oceniam Jej dorobek jako naukowca.

Jej badania naukowe zaowocowaly licznymi waZnymi publikacjami, z kt6rych wiele mialo

charakter nowatorski. Dorobek pohabilitacyjny jest znaaz4co v{yzszy rnz prz:edhabilitacyjny,

co Swiadczy o prawidlowym rozwoju naukowym. Kandydatka sprawdzila siq:jako kierownik

zespolu i kierownik projekt6w finansowanych przez Ministerstwo Nauki. V/ysoko oceniam

te2 dorobek dydaktyczny w zakresie ksztalcenia podyplomowego; Kandydalka spelnia r6w-

nie2 kryteria promotorstwa przewod6w doktorskich. R6wnie2 dzialalnoSd kliniczno-

otgantzacyjna zasluguje na wysok4 oceng, ntilaszcza pelnienie prestiZowej funkcji kierowni-

ka Zakladu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Matki i Dziecka onz zorgatizowanie 9 edycji

,,Jesiennych Spotkan Naukowych".

Wniosek kofcowy

CaloSciowa analiza dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Moniki

Bekiesiriskiej-Figatowskiej wskazuje moim zdatiem, ze Kandydatka spelnia,ryszystkie mery-

toryczne kryteria uzasadniaj4ce wniosek o nadanie tytulu naukowego profesora.

Dlatego teL wnoszg do Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka o dopuszczenie dr

hab. Moniki Bekiesiriskiej-Figatowskiej do dalszych etap6w postgpowania o nadanie ty-

fulu naukowego profesora.

Prof. dr hab. Marek Sasiadek


