
PROF. CARMELO GIORDANO – NEFROLOG 

 

Tytuł doktora honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu nadany na wniosek Rady 

Wydziału Lekarskiego w 1975 r. 

 

Urodził się 22 sierpnia 1930 r. w Neapolu. W 1954 r. ukończył studia lekarskie na 

Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu i wyjechał do Bostonu, gdzie pod kierunkiem prof. 

Johna Putnama Merill’a, nazywanego „ojcem nefrologii”,.odbył staż z nefrologii w Szpitalu 

Peter Bent Brigham Hospital należącego do Harvard  Medical School. Po powrocie do 

Neapolu zorganizował laboratorium żywienia w chorobach nerek, przez następne 21 lat 

finansowanego przez amerykańskie National Institutes of Health. Dieta składała się z 

pokarmów z niewielką zawartością białka, ale wysokoenergetycznych. Zapoczątkował też 

dializoterapię za pomocą sztucznej nerki Kolff-Brigham’a, którą dostał w prezencie od jej 

producenta. W 1971 r. zorganizował podyplomowe szkolenie z nefrologii, a w 1980 r. studia 

doktoranckie w zakresie nefrologii na Uniwersytecie Fryderyka II. W 1975 r. był już 

profesorem zwyczajnym nefrologii, co w 1990 r. rozszerzył na medycynę wewnętrzną. W 

2005 r. przeszedł na emeryturę. 

Był założycielem Włoskiego Towarzystwa Nefrologii. Przyczynił się do 

wyodrębnienia nefrologii pediatrycznej. Był współzałożycielem czasopisma “Giornale 

Italiano di Nefrologia”, a także “The International Journal of Artificial Organs” (1975) I “The 

International Journal of Pediatric Nephrology” (1980). Jego zasługą było wykazanie 

korzystnego wpływu diety niskobiałkowej na przebieg przewlekłych chorób nerek, przy czym 

umiejętnie posługiwał się perspektywą historyczno-medyczną. Za najtańszą metodę leczenia 

niewydolności nerek uważał transplantacje. 

Chętnie gościł na stażach w Neapolu lekarzy z innych państw, także z Europy 

Wschodniej. Jego współpraca z Polską zaczęła się w 1964 r., kiedy przyjechał na zaproszenie 

Polskiej Akademii Nauk, by wygłosić referaty w Jabłonnie. W 1967 r. odbył staż pod jego 

kierunkiem prof. Kazimierz Bączyk, kierownika Kliniki Nefrologii poznańskiej Akademii 

Medycznej, określając straty białka podczas dializy.  

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym nagrodę od Europejskiego Towarzystwa 

Nefrologii Pediatrycznej. W 1972 r. poznańska AM zgłosiła jego kandydaturę do Nagrody 

Nobla. W 1975 r. Senat naszej Uczelni nadał mu tytuł doktora honoris causa. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosił prof. Kazimierz Bączyk.  

Prof. Giordano z małżeństwa z Lilianą, miał czworo dzieci (Dario jest urologiem 

zatrudnionym na uniwersytecie, Diego radiologiem, Mauro profesorem medycyny 

ratunkowej, a Laura nefrologiem - praktykiem). 

Miał wiele zainteresowań, należały do nich studia historyczno-literackie nad językiem 

włoskim i astronomia (na tarasie domu miał teleskop), a także żeglarstwo.   

Zmarł 12 maja 2016 r. w Neapolu. 
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