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Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego nadany 

na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego I w 2013 r. 

 

 

Urodziła się w 1950 r. w Krotoszynie w rodzinie Bronisława Kuszy. W 1974 r. 

ukończyła studia lekarskie w Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1985 r. obroniła pracę 

doktorską z dziedziny mikrochirurgii, w 1992 r. habilitowała się w dziedzinie nauk 

medycznych, od 2005 r. była profesorem. Rozpoczęła pracę w Klinice Rehabilitacji, a 

następnie Chirurgii Ręki w Poznaniu. W 1985 r. wyjechała do Stanów Zjednoczonych na 

stypendium naukowe w Instytucie Christine Kleinert w Louisville (Kentucky), gdzie 

specjalizowała się w zakresie chirurgii ręki. Od 1995 r. pracuje w Klinice Kolegium 

Medycyny w Cleveland, Ohio. Jest kierownikiem oddziału chirurgii plastycznej i 

mikrochirurgii, a także dyrektorem ośrodka naukowo-badawczego w tych dziedzinach  

Prowadziła badania naukowe z dziedziny  mikrochirurgii, chirurgii ręki, transplantacji, 

mikrokrążenia, a także  w dziedzinie nowych technologii minimalizacji immunosupresji w 

transplantacji. W 2008 r., wraz z zespołem dokonała czwartej na świecie i pierwszej w USA 

transplantacji twarzy, pierwszej obejmującej całą twarz (pacjentka Connie Culp). Podczas 

tego zabiegu, trwającego 22 godziny, kierowała zespołem 8 chirurgów, 4 anestezjologów i 20 

pielęgniarek. 

Jest sekretarzem Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacji Rekonstrukcyjnej 

(American Society for Reconstructive Transplantation). Była prezydentem Amerykańskiego 

Towarzystwa Nerwów Obwodowych (American Society for Peripheral Nerve). Jest autorką 

ponad 250 artykułów naukowych, redaktorem dwóch podręczników z dziedziny chirurgii 

plastycznej i autorką wielu rozdziałów w podręcznikach. Jest członkiem redakcji naukowych 

pięciu czasopism naukowych.  

W 2004 i 2007 r. otrzymała nagrodę Jamesa Barretta Browna za najlepszą publikację z 

dziedziny chirurgii plastycznej, a także nagrodę Folkerta Belzera za osiągnięcia w dziedzinie 

transplantacji. W związku z wykonaniem innowacyjnej operacji przeszczepu twarzy, 

postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 kwietnia 2009 r., za wybitne osiągnięcia w 

dziedzinie chirurgii plastycznej oraz za zasługi w pracy naukowej i badawczej została 

odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, między innymi: American Society of 

Plastic Surgeons, American Association of Plastic Surgeons, American Association for Hand 

Surgery, American Society for Reconstructive Microsurgery, American Society for Peripheral 

Nerve, American Society for Reconstructive Transplantation, The Transplantation Society.   

W 2013 r. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu nadał jej tytuł doktora honoris causa. 

Podczas uroczystości laudację wygłosił promotor doktoratu, prof. Michał Drews. 
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