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Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 

Poznaniu nadany w 2016 r. 

 

Urodził się w 1961 r, w Gorażde w Bośni (ówcześnie Jugosławia) jako syn 

pracownika fabryki zbrojeniowej. Uzyskał dyplom lekarza w Sarajewie w 1986 r. Od 1989 r. 

- obywatel Stanów Zjednoczonych. Uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych i 

anestezjologii w Nowym Jorku, w 1996 r. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na 

Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 1999 r. za pracę dotyczącą 

nowej metody blokowania nerwu udowego u ludzi. (Projekt badawczy realizowany wspólnie 

z dr Jerzym Włóką). W latach 1986-1989 pracował na oddziale ratunkowym szpitala w 

Gorażde, następnie po wyjeździe do USA, jako rezydent w dziedzinie chorób wewnętrznych 

w Szkole Medycznej Setton Hall w New Jersey. Równocześnie rozpoczął specjalizację z 

anestezjologii w Szpitalu św. Łukasza w Nowym Jorku. W latach 1996-2010 był tam 

dyrektorem ds. anestezji miejscowej, w latach 2010-2014 był wicedyrektorem ds. 

akademickich. Od lat 2006-2014 pracował jako profesor anestezjologii klinicznej w 

Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Od 2011 r. jest także Visiting Professor na 

Uniwersytecie Katolickim w Louven i konsultantem w Genk w Belgii.   

Położył znaczące zasługi w dziedzinie edukacji w zakresie anestezji regionalnej, jest 

współzałożycielem Nowojorskiej Szkoły Anestezji Regionalnej (NYSORA), od 2009 r. jest 

prezydentem Networking World Anaesthesia Convention  (której także jest założycielem), w  

2012 r. rozpoczął prowadzenie kursów anestezji regionalnej w krajach azjatyckich.  

Jest autorem lub współautorem ponad 70 prac naukowych, także autorem i redaktorem 

podręczników anestezjologii, zwłaszcza anestezji regionalnej.  Jest współredaktorem 

czasopisma Anestesiology (od 2012 r.), naczelnym redaktorem Eastern Pain Management 

Newsletter, NYSORA Journal, Anaesthesiology News  

Z licznych nagród, których jest laureatem warto wymienić:  nagrodę za szczególny 

wkład w rozwój regionalnej anestezji – Amerykańskiego Towarzystwa Anestezji Regionalnej 

oraz kilkakrotnie nagroda naukowa tego Towarzystwa, nagroda  Europejskiego Towarzystwa 

Anestezji Regionalnej,  „Super doktor” tytuł przyznawany przez New York Times – pięć 

kolejnych lat 2011-2016.  

Oprócz działalności naukowej i edukacyjnej oraz klinicznej, jest także kompozytorem 

i wykonawcą muzyki rockowej. Jako lider grupy Big Apple Blues Band uczestniczył w 

nagraniach płyt, z których niektóre były na szczytach rankingów muzycznych, np. „Brooklyn 

Blues” był w pierwszej dziesiątce albumów w rankingu czasopisma „Blues Revue Magazine”. 

W 2016 r. tytuł doktora honoris causa nadał mu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, a 

laudację wygłosił prof. Leon Drobnik. 
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