
   
 

"Salus aegroti suprema lex est" (Hippocrates)  
„Dobro chorego najwyŜszym prawem” (Hipokrates) 

Mentorką i załoŜycielką naszego StowarzyMentorką i załoŜycielką naszego StowarzyMentorką i załoŜycielką naszego StowarzyMentorką i załoŜycielką naszego Stowarzyszenia jest profesor Anna Tylkiszenia jest profesor Anna Tylkiszenia jest profesor Anna Tylkiszenia jest profesor Anna Tylki----Szymańska. Na jej cześć Szymańska. Na jej cześć Szymańska. Na jej cześć Szymańska. Na jej cześć 
popopopostanowiliśmy ufundować nagrodę Św. Anny stanowiliśmy ufundować nagrodę Św. Anny stanowiliśmy ufundować nagrodę Św. Anny stanowiliśmy ufundować nagrodę Św. Anny –––– patronki małŜeństw patronki małŜeństw patronki małŜeństw patronki małŜeństw, rodziny, matek i dzieci., rodziny, matek i dzieci., rodziny, matek i dzieci., rodziny, matek i dzieci.    

Święta AnnaŚwięta AnnaŚwięta AnnaŚwięta Anna, , , , Anna sprawiedliwa po wielu latach ŜyciaAnna sprawiedliwa po wielu latach ŜyciaAnna sprawiedliwa po wielu latach ŜyciaAnna sprawiedliwa po wielu latach Ŝycia doświadczona brakiem potomstwa doświadczona brakiem potomstwa doświadczona brakiem potomstwa doświadczona brakiem potomstwa, Ŝyjąc w cnocie i bojaźni , Ŝyjąc w cnocie i bojaźni , Ŝyjąc w cnocie i bojaźni , Ŝyjąc w cnocie i bojaźni 

Boskiej modliła się o potomstwo Boskiej modliła się o potomstwo Boskiej modliła się o potomstwo Boskiej modliła się o potomstwo "Pan Bóg przyjął łaskawie jej modlitwę i obdarzył córeczką, której miała nadać imię "Pan Bóg przyjął łaskawie jej modlitwę i obdarzył córeczką, której miała nadać imię "Pan Bóg przyjął łaskawie jej modlitwę i obdarzył córeczką, której miała nadać imię "Pan Bóg przyjął łaskawie jej modlitwę i obdarzył córeczką, której miała nadać imię 
MarMarMarMaryja; córeczka miała być od dzieciństwa oddana Bogu i pełnayja; córeczka miała być od dzieciństwa oddana Bogu i pełnayja; córeczka miała być od dzieciństwa oddana Bogu i pełnayja; córeczka miała być od dzieciństwa oddana Bogu i pełna    Ducha ŚwiętegoDucha ŚwiętegoDucha ŚwiętegoDucha Świętego""""....        

Nagroda Św. Anny corocznie wręczana będzie lekarzom, którzy od wielu lat słuŜą pacjentom i musiNagroda Św. Anny corocznie wręczana będzie lekarzom, którzy od wielu lat słuŜą pacjentom i musiNagroda Św. Anny corocznie wręczana będzie lekarzom, którzy od wielu lat słuŜą pacjentom i musiNagroda Św. Anny corocznie wręczana będzie lekarzom, którzy od wielu lat słuŜą pacjentom i musieli pokonać wiele eli pokonać wiele eli pokonać wiele eli pokonać wiele 

trudu i znosić wiele przeciwności losutrudu i znosić wiele przeciwności losutrudu i znosić wiele przeciwności losutrudu i znosić wiele przeciwności losu,,,, aby zapewnić wsparcie i pomoc tym niezwykłym pacjento aby zapewnić wsparcie i pomoc tym niezwykłym pacjento aby zapewnić wsparcie i pomoc tym niezwykłym pacjento aby zapewnić wsparcie i pomoc tym niezwykłym pacjentom.    

    
„Dobro chorego „Dobro chorego „Dobro chorego „Dobro chorego 

najwynajwynajwynajwyŜŜŜŜszym prawem”szym prawem”szym prawem”szym prawem” 

Nagroda Św. Anna  Nagroda Św. Anna  Nagroda Św. Anna  Nagroda Św. Anna  ooood lewej:d lewej:d lewej:d lewej: E. Zakharova, MD, PhD  **** J. Kubalska, MD, PhD  **** A.Tylki Szymańska,  MD, PhD  **** Z. Krumina, MD PhD 

 
Wyjątkowy lekarz „Słowo pociechy jest lekarstwem ducha” 

Outstanding doctor „Salus Aegroti Suprema Lex esto” (Ciceron) 

Druga nagroda symbolizuje wyjątkowDruga nagroda symbolizuje wyjątkowDruga nagroda symbolizuje wyjątkowDruga nagroda symbolizuje wyjątkoweeee    zaangażowaniezaangażowaniezaangażowaniezaangażowanie,,,,    nagroda corocznie wręczana będzie nagroda corocznie wręczana będzie nagroda corocznie wręczana będzie nagroda corocznie wręczana będzie lekarzom i osobom,  którlekarzom i osobom,  którlekarzom i osobom,  którlekarzom i osobom,  które z e z e z e z 
pasją i oddaniem wykonują swoją pracę na rzecz osób chorych pasją i oddaniem wykonują swoją pracę na rzecz osób chorych pasją i oddaniem wykonują swoją pracę na rzecz osób chorych pasją i oddaniem wykonują swoją pracę na rzecz osób chorych z chorobz chorobz chorobz chorobami ami ami ami rzadkrzadkrzadkrzadkimiimiimiimi....    

 
„Salus Aegroti „Salus Aegroti „Salus Aegroti „Salus Aegroti 

Suprema Lex estoSuprema Lex estoSuprema Lex estoSuprema Lex esto”    
(Ciceron(Ciceron(Ciceron(Ciceron))))     

                   
II nagrodaII nagrodaII nagrodaII nagroda            J. O. Sass, PhD                      D. J. Begley, MD, PhD                 D. Elstein,  MD, PhD               .J.H.M. Poorthuis, PhD 

                
  V. Gieselmann, MD, PhD            M. Scarpa, MD, PhD               L. De Meirleir, MD, PhD              S. Tomatsu MD, PhD                  Ch. Lampe,  MD, PhD  



 
Od lewej: A. Ługowska, PhD *  M. Krajewska-Walasek, MD PhD * J. Marucha PhD * J. Wierzba, MD *  A. Latos - Bieleńska, MD, PhD, 
* G. Węgrzyn , PhD, 

 
Outstanding doctor „Rare Diseases - upcoming challenges” 

Wyjątkowy lekarz „Choroby Rzadkie - nadchodzące wyzwania” 

Trzecia nagroda symbolizujeTrzecia nagroda symbolizujeTrzecia nagroda symbolizujeTrzecia nagroda symbolizuje wraŜliwość i oddanie wraŜliwość i oddanie wraŜliwość i oddanie wraŜliwość i oddanie,,,, przyznawana jest w kategorii szczególna troska o osoby  przyznawana jest w kategorii szczególna troska o osoby  przyznawana jest w kategorii szczególna troska o osoby  przyznawana jest w kategorii szczególna troska o osoby 
chore z chorobami rzadkimichore z chorobami rzadkimichore z chorobami rzadkimichore z chorobami rzadkimi....    

 
„Rare Diseases „Rare Diseases „Rare Diseases „Rare Diseases     

 upcoming challenges” upcoming challenges” upcoming challenges” upcoming challenges”        

 
  III Nagroda   III Nagroda   III Nagroda   III Nagroda od lewej :    M.T.Vanier, MD,PhD  ****L. Siderius, MD     ****T. Kolter, PhD     ****J. Berger, PhD  ****C. Caillaud, PhD  ****O. Amaral, PhD, 

         
       K. E. Mengel, MD,PhD                  J. Zeman, MD, PhD                                                                   S. Aymé, MD, PhD                                   L. N.  Baranova, MD PhD,                  A. Jezela-Stanek, MD, PhD 

 
Od lewej: W. Radziewicz, MD  * E. Obersztyn, MD PhD  * Z. Szymczak, MD   * M.j Machaczka, MD, PhD  * K. Kałwak, MD, PhD, A. Jakubiuk   

                 Tomaszuk  * MD,  M.  Musielak, PhD  * M.  Narajczyk, MD PhD  * R.  Śmigiel, MD 
 


