
PROF. DIETRICH ALOYS NORBERT PLESTER – ŚWIATOWEJ SŁAWY OTOCHIRURG 

 

Tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu nadany na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego w 1988 r. 

 

Urodził się 23 stycznia 1922 r. w Essen jako syn Wilhelma Plestera, lekarza, i Lore 

Oiepschlag. Medycynę studiował w latach 1940-1945. Podczas II wojny światowej pracował 

jako student medycyny w szpitalu wojskowym. Po wojnie przez trzy lata był w niewoli. W 

1948 r. rozpoczął pracę w Instytucie Farmakologii i Toksykologii w Düsseldorfie. W 1951 r. 

rozpoczął specjalizację z otolaryngologii u prof. Horsta Wullsteina, pioniera tympanoplastyki. 

W 1957 r. został profesorem nadzwyczajnym w  Klinice Otolaryngologii Akademii 

Medycznej w Düsseldorfie. Sławę przyniosły mu operacje mikrochirurgiczne, które tytaj 

przeprowadzał. 

W 1966 r. został profesorem zwyczajnym Kliniki Otolaryngologicznej Uniwersytetu 

w Tybindze. Wraz z A. Miehlke z Göttingen, założył tu międzynarodowy ośrodek chirurgii 

ucha środkowego. Specjalizował się w operacjach poprawiających słuch. Miał olbrzymie 

doświadczenie w kofochirurgii. Osobiście wykonał ponad 15.000 stapedektomii. 

Wykonywał pionierskie badania dotyczące immunologicznych aspektów uszkodzenia słuchu 

typu odbiorczego. 

Zamiłowany dydaktyk, chętnie dzielił się doświadczeniem w zakresie otochirurgii. 

Przeszkolił około 3.000 lekarzy ze 120 krajów, w tym Polski. Co roku gościł u niego prof. 

Zygmunt Szmeja, wtedy kierownik Kliniki Otolaryngologii poznańskiej Akademii 

Medycznej. Prof. Plester ofiarował poznańskiej Klinice Otolaryngologii aparaturę 

audiowizualną do nakręcania i odtwarzania filmów dydaktycznych, a także instrumentarium 

chirurgiczne i literaturę naukową. 

Uczelnia zrewanżowała się nadaniem w 1988 r. tytułu doktora honoris causa. Podczas 

uroczystości laudację wygłosił prof. Zygmunt Szmeja. 

Ogłosił drukiem ponad 120 prac, w tym kilkanaście podręczników i „Atlas chirurgii 

ucha”. 

Otrzymał wiele nagród krajowych i międzynarodowych oraz członkostwo honorowe 

wielu towarzystw naukowych, w tym: Royal Society of Medicine i Royal Australian College 

of Surgeons, W 1984 r. został wybrany członkiem Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina. 

W 1988 r. przeszedł na emeryturę i został zastąpiony przez Hansa-Petera Zennera. 

Zmarł 18 października 2015 r. 

 

Piśmiennictwo: 

 

Uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa Akademii Medycznej im. K. 

Marcinkowskiego w Poznaniu, „Biuletyn Informacyjny AM w Poznaniu”, 1988, nr 4, s. 21-

24. 


