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Imię i nazwisko

MICHAŁ BORYS

2.

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe lub artystygzne- z podaniem podmiotu
nadającego stopień, roku ich uzyskania oraz Ęrtufu rozprary doktorskiej.

a.

2005 r.

- uryskanie dyplomu ukończenia studiów

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

b.

2007 r.

- Dyplom ,,Kufsu przeszkolenia kadr rezarwy oficęrów zprzydzińem

mobilizacyjnym do objęcia stanowisk szczegóInych", w Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

c.

2013 r.

- uzyskanie §rtułu specjalisty w dziedzinie anestezjologia i intensywna

terapia
d.

2014 r.

- uzyskanie dyplomu ,, European Diploma in Anaesthesiology and

Intensive Care" wydanego ptzez European SocieĘ of Anaesthesiology
e.

2015 r.

- uryskanie tytułu doktora nauk medycznychna

I Wydziale

Lekarskim

zOddzińęm Stomatologiczrrym Uniwersytetu Medyczrego w Lublinie pod
kierunkiem dr hab. Mirosława Czuczvłarana podstawie rozprawy pt.:
,,Skutecznośćnowych leków przeciwpadaczkowych w pilokarpinowym
modelu drgawek u myszy"
2015-2016 r.

- ukończenie i uzyskanie dyplomu studiów podyplomolvych

,,Elemen§ metodologii badan empirycznych w medycynie i zastosowania
(r

b.

staĘstyki w badaniach biomedycmych" - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2017-2018 - ukończenie i uzyskanie dyplomu studiów podyplomowych
,,Medycyna bólu"

- Medyczne Centrum KsźałceniaPodyplomowego

wTźLz

Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego

3.

Informacja o dotychcza§owym zatrudnieniu w jednostkach naukowych lub

arĘstycznych.

a.

2012-2013 r. studia doktoranckie na II Wydziale Lekarskim zOddzińęm
Angloj ęzyc znym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

b.

Od 2013

r.

do chwili obecnej - asystent naŃowo-dydaktyczry w II

Klinice

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycmego w Lublinie

c.

Od20l7 r. do chwili obecnej

-

zastępca Kierownika II

Kliniki Anestezjologii

i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medyczrego w Lublinie

4.

Opis najważniejsrych osiągnieć naukowych lub arĘstycntych, o których mowa w
art.

ż27 ust.

l pkt. 1 lit. a ustawy z dnia}} lipca

2018 r. Prawo o szkolnictwie

vłyższymi nauce (Dz. U. z20l8 r. poz. 1668 ze zm.)

a.

Tytuł osiągnięcia: Leczenie bólu pooperaryjnego ostrego i przewlekłego z

rvykorzystaniem technik anestezjologii regionalnej

b.

Osiągnięcie zostało udokumentowane cyklem7 prac oryginalnych
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Domagała, M., Gałkin, P., Gałaszkieńcz, K., Kłaput,
A., Wróblewski, K., Miękina, J., Onichimowski, D.,
& Cntcrwar,M.
Tytuł: Survey of postoperative pain control in
different types of hospitals: a multicenter
observational study
Czasopismo: BMC Anesthesiolosy
Rok 2019
Autorry: Borys, M., Potręó-Studzńska, B., Wiech,
M., Piwowarc 4k, P ., Sysiak-Sławecką J., Rypulak,
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Tytuł: Continuous femoral nerve block is more
effective than continuous adductor canal block for
treating pain after total knee arthroplasty: a
randomized, double-blind, controlled trial
Czasopismo: Medicine (Baltimore)
Rok 2020
AUtorąl: Borys, M., Gawęda, B., Horec',B.,
Kolowca, M., Olszówka, P ., CnlcTwar, M.,
WołoszczŃ-Gębicka, B., & Widenka, K.
Tyfuł: Erector spinae-plane block as an analgesic
alternative in patients undergoing mitral and/or
tricuspid valve repair through a right minithoracotomy - an observational cohort study.
Czasopismo : Videosurgery and other miniinvasive
techniques.
Rok 2020
Autorzy: Gawęda, B., Borys, M., Beliną B., Bąk, J.,
Cntcrwar, M., WołoszczŃ-Gębicka, B., Kolowca,
M., & Widenka, K.
Tytuł: Postoperative pain treatment with erector
spinae plane block and pectoralis nerve blocks in
patients undergoing mitral/tricuspid valve repair - a
randomized controlled trial
Czasopismo: BMC Anesthesiology
Rok 2020
Autorzy: Borys, M.,Żlxek, S., Kurowicki, A.,
Horcczy,B., Bielina, B., Sejboth, J., WołoszczukGębicką B.,Czuczlllff, M., & WideŃą K.
Tytuł: Implementation of enhanced recovery after
surgery (ERAS) protocol in off-pump coronary artery
bypass graft surgery. A prospective cohort feasibilĘ
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Czasooismo: Anaesthesiolosy Intensive Therapy
Rok 2020
Autorzy: Borys, M., Hanych, A., & Cancrwu,M.
Tyfuł: Paravertebral block versus preemptive
ketamine effect on pain intensĘ after posterolateral
thoracotomies: a randomized controlled trial.
Czasooismo: Journal of Clinical Medicine

Łacznie

c. Omowienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników.

,

pomimo postępu w medycyńe, ból pooperacyjny pozostaje nadal istotnym

problem na caĘm świecie. Również w polskich szpitalach,kilkadziesiąt procent
pacjentów odczuwa ból silny lub umiarkowanie silny kilka godzin po zabiegu

operacyjnym. Wśród ptry cryntakiego stanu rueczy moanawymienić problemy
orgartizacyjne, niedobory personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, brak zrozumienia

potrzeby Ieczęniabólu u pacjentów, cry teżobawy lekaruy zvłiązane zpodaĄleków

opioidowych. Od lat problem leczenia bólu pooperacyjnego pozostaję jednym z
głównych zainteresowań zarówno zawodowych jak i naukowych dr n. med. Michała
Borysa.
Pierwsrym etapem rczpoczęcia badńnaŃowych, doĘ czącym leczenia bólu,

było zbńanie częstości występowaniaoruzmetod

i

jakości leczenia bólu

pooperacyjnego. Badanie ankietowe zaprojektowanęprzezdr n. med. Michała Borysa

doĘczyło zmierzeńanatężenlabólu na skali wzrokowo-analogowej (VAS) w trakcie
pierwszych 24 godzinodzakończeniazabiegu

operacyjnego. Ankietą zostali objęci

doroślipacjenci przekazani do oddziału zabiegowego bezpośrednio po zabiegu. Z
badania zostaĘ wykluczone osoby niewybudzone po operacji lub znieczulane

miejscowo ptzez chirurga. Dane zostaĘ zebranew 7 szpitaIach w Lublinię,
Rzeszowie, Olszłnie, Końskich i BiaĘmstoku. Wyniki badania pokazaĘ, że 39,32

%o

pacjentów odczuwa co najmniej średnio silny ból w 4 godziny po operacji. Zaledwie
4,9 oń pacjentów otrzymywało silne opioidy w pierwszej dobie po zabiegu, a tylko u
t4,9

o^

ankietowanych istniała możliwośóprzedłllżeniaanalgezjl dzięki

uĘcia

cewnika do ciągłej blokady zevłnątrzoponowej, blokady nerwu lub splotu nerwowego.

Wyniki badania pokazaĘ, że istnieje duże ryzyko zwiększonego nasilenia bólu u
pacjentów mtiecnłlanych podpajęczynówkowo z jednego Ńłucia (single.shot spinal
anesthesia) po kilku godzinach odzakoiczenia operacji, kiedy

przesĄe działaćLek

znieczuleniamiejscowego [Borys, NI.,7yzak,K., Hanych, A., Domagńa,M. Gałkin,
P., Gałaszkiewiczo K., Kłaput, A., Wróblewski, K., Miękina, J., Onichimowski, D., &
Czucw{ar, M. (2018) Survey of postoperative pain control in different Ępes

of

hospitalsl a multicęnter observational study. BMC anęsthesiology, l8(1), 83., IF1,6|9, KBN-I00].

Kolejna pracazaplanowana i przeprowad zonaprzezdr n. med. Michała Borysa
doĘcryłalvpływu nowych blokad przedzińo,v,rych w obrębie tułowia na
występowanie bólu przetr:wałego u pacjentękzńeczll7anych podpapczynówkowo do

zabiegucięcia cesarskiego. W badaniu wykorrystano dwie blokady: blokadę w
przedzialemięśnia poprzecmrcgo brzucha (ang. transversus abdominis plane- TAP

block) oraz blokadęw przedziale mięśnia czworoboczlego lędźwi (ang. quadratus
lumborum block - QLB).Obie blokady wykonywano obustronnie pod kontrolą

ultrasonografii na sali operacyjnej bezpośrednio po zakończeniu cięcia cesarskiego,

cryli jeszcze podczas dzińańazniecnl\eńa podpajeczynówkowego. Celem badania
było porównanie wpływu obydwu blokad na występowanie przewlekłego bólu
pooperacyjnego. W celu obiektywnego zmterzenia nasilenia bólu przetrwńego
wybrano wielokrotnie używane w tym celu Neuropathic Pain Symptom Inventory

(NPSD. W publikacji nie dowiedziono różricy w częstościwystępowania bólu
przetrwŃego u pacjentek, u których wykonano ww. blokady w porównaniu z grupą
kontrolną. W tym miejscu warto podkreślić fak,żę występowanie bólu przetrwałego
w populacji położnic, poddawanych zabiegowi cięcia cesarskiego, wynosiła blisko
30ońpo 6 miesiącach od zńiegu [Borys, M., Potręć-Studzińska, B., Wiech, M.,

Piwowarczyk, P., Sysiak-Sławecka, J., Rypulak, E., Gęca, T., Kwaśniewska, A., &
Czuczsłar, M. Transversus abdominis plane block and quadratus lumborum block did
not reduce the incidence or severity of chronic postsurgical pain following cesarean

section: a prospective, observational study. (2019). Anaesthesiology Intensive
Therapy,

5l

(4),

257ł6l. KBN-70].

Prawidłowo leczony ból pooperac yjny przyczylria się do poprawy stanu
ogólnego i rokowania pacjenta. Niekiedy jednak, całkowite zniesienie bodźców

bólowych po zastosowaniu analgezji regionalnej,może prowadzió do przedłużonej
blokady motorycznej Tym samym, szybka rehabilitacja ruchowa pacjentów nie jest
możliwa, z powodu zabwzęńmotoryki kończyn. Głównym celem kolejnej pracy,
powstałej przy współpracy z zespołem ze Szpitala św.Łukasza w Końskich, było

zbadańę skutecmoś ct analgezji pooperacyjnej z wykorzystaniem_ ciągłego
zńeczulenia nerwu udowego lub udowo-goleniowego u pĘentów po protezoplaĘce
stawu kolanowego. Dodatkowo, bezpośrednio po operacji rehabilitant oceniał siłę

wyprostu mięśnia czworogłowego uda, zakres ruchomości w stawie kolanowym oraz

możliwośćsiedzenia, stania oraz chodzeńa, Otrzymane lvyrllki wskuaĘ, że u
pacjenlów, u których łvykonano cięłąblokadę nerwu udowego, występował5r
mniejsze dolegli.wości bólowe oraz mniejsze zuĘcie morfiny podawanej przy
pompy PCA (patient-controlled analgesia

-

uĘciu

ana\gezjakontrolowanaprzez pacjenta) w

porównaniu do ciągłej blokady kanafu prrywodńcieli, czyli miejsca przebiegu nerwu

udowo-goleniowego. W przypadku pacjentów, u których wykonano blokadę w

obrębie kanału przywodzicieli, stwierdzono więks

ą siłę skurczu mięśnia

czworogłowego uda, a tym samym szybsząmożliwośó wstawania i chodzenia. W

zwązkuzpowyższym, blokada w okolicy kanału prrywodzicieli może wydawaó się
korzystniejsza od ciągłej blokady nerwu udowego, poniewź umożliwia pacjentowi
rozpoczęcie wczesnej rehabilitacj i

i szybszy powrót

do pełnej sprawności po zabiegu

operacyjnym [Borys, M., Domagała, M.o Wencław, K,Jarczyńska-Domagńa, J., &
czuczrłlar, M. continuous femoral nerve block is more effective than continuous
adductor canal block for treating pain after total knee arthroplaĘ: a randomized,

double-blind, controlled trial." (2019). Medicine, 98(39), el7358.,IF-1o55, KBN-70].
Kolejne prace naukowe, których współautorem jest dr n. med. Michał Borys,
powstały dzięki współpracy z anestezjologami i kardiochirurgami z Wy dziŃu

Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Celem pierwszej zntch, było sprawdzenie

możliwościwykorzystania
erector spinae-plane

blokał w przedziale

mięśniaprostownika grzbietu (ang.

- ESP block), jako metody lęczenia ból pooperacyjnego u

pacjentów poddawanym zabiegom naprawczym zastawki trojdzielnej lub dwudzielnej
z dostępu zprawej minitorakotomii. Wyżej wymieniona technika znieczulenia
regionalnego została po ruzpierwszy opisana w 2016 r. i szybko znalańaumanie
wśród anestezjologów. Jej wykonanie pod kontrolą ultrasonografii jest zsl/lązane z

niewielkim

ry zyk lem wystąpienia

powikłń, a prawidłowe podanie leku

znieczulającego miejscowo pozwala na kilkunastogodzinne.zruriejszenie dolegliwości

bólowych. Dodatkowo, zastosowanie blokady ESP może być szczeęólnie wskazane u
pacjentów kardiochirurgtcznych,poniewż koniecznośćpehrej_heparynjzacji po,dczas
zastosowania l<tążeniapozaustĄowego powoduj e, że wielu. ąnęstezjologów ma
obawy co do wykonywania blokad regionalnych w tej grupie pacjentów. W tym

miejscu warto podkęślió fakt, że w trakcie trwania badania nie zanotowano powikłń
związartychz wykonaniem blokady ESP. Porównanie pacjentów, u których wykonano
przedoperacyjnie blokadę ESP z grupą znieczlianych w sposób tradycyjny , wykązńo
istotną rózricę w nas_ileniu bólu pooperacyjnego oraz ntĘcia leków opioidowych na

korzyśćnowej blokady [Borys, M., Gawęda, B., Horec4,B.,.Kolowca, M.,
Olszówka, P.,Czucrwar" M., WołoszczŃ-Gębicka, B., & WidęŃa, K. Erector
spinae-plane block as an analgesic alternative in patients undergoing mitral ąnd/or

tricuspid valve repair through a right mini-thoracotomy - an otsę.rvationąl aohoń
study. (202q. Videosurgery and other miniinvasive techniqueg, 15(l),208ą14, IF-

1,06, KBN_40]. Kolejna publikacj

az cyklumożliwościwykorzystania

technik

regionalnych u pacjentów poddawanym zabiegom nĘrawczym zastawki
jakości leczenia bólu
mitralnej/trójdzielnej z minitorakotomii, również doty czyła
pomimo
pooperacyjnego w tej szczególnie wymagającej populacji pacjentów.
jednoczasowe
udowodnionej skuteczności blokady ESP postanowiono sprawdzió, czy
piersiowych
zastosowanie innej techniki anestezji regionalnej , czy\iblokady nerwów

kontroli
(ang. pectoralis nerve - PECS), przyniesie dodatkową korzyśćw zakresie
techniki anestezjologii
ostrego bólu pooperacyjnego. Dzięki zastosowania dodatkowej
oraz
regionalnej udało się znacząco zrrniejszyćnatężenie bólu pooperaryjnego
podawanego metodą PCA [Gawęda, B., Borys, M., Belina, B.,

zuĘcieoksykodonu

K
Bąk, J., Czttczwat,M., WołoszczŃ-Gębicka, B,, Kolowca, M,, & Widenka,
pectoralis nerve
Postoperative pain treatment with erector spinae plane block and
controlled
blocks in patients undergoing mitral/tricuspid valve repair - a rąndomized
triaL (2020)

BMC Anesthesiology,

20(1 ), 5 1 .,

IF-1,69, KBN_100].

Wprowadzenie pakietów modyfikacji protokołów postępowania w okresie
oraz
okołooperacyjnym ma na celu skrócenie czasu pobytu pĄenóww szpitalu

publikacji
zmniejszenieliczby powikłń i śmiertelności.Zdecydowana większośó
po
naukowych, w których udowodniono poprawę rokowania pĄentów
postacią
wprowadzeniu procedury szybkiej ściezki(ang. fast track surgery), np.pod
przewodu
protokołu ERAS (ang. eŃanced recovery after surgery), dotyczy chirurgii
opisuje
pokarmowe go orazortopedii. Niewiele oryginalnych prac naŃowych
skutecznośćww. protokofu u pacjentów poddawanych operacjom
jest skutecmeleczenie bólu
kardiochirurgicznym. Jednym z filarów protokofu ERAS
pooperacyjnego, co umożliwia pacjentowi srybszy powrót do pełnej sprawności,

Głównym colem kolejnego badania autorstwa dr n. med. Michałą Bor_YsąbYło
wykazanie wpływu modyfikacj i do§chczasowego procesu terapeutyeznego,
pooperacyjnej
obowiązującego w oddziałach kardiochirurgicmych,nac1Ąstrwania
wenĘlacjimechanic7nej , atakże dfugości pobytu pacjentów na oddziale
pacjentów, u
kardiochirur gii orazcałej hospita|izacji.Do badania zakwalifikowano
(ąng. coronary artery
których zaplanowano zńiegprzęsłowanianaczyitwieńcowych
Dzięki wprowadzeniu
bypass grafting, CABG) bez lĘ cia krążeniapozaustĄ owego.
ztĘciem
protokofu ERAS, w tym zastosowania technik anestezji regionalnej
po
przedoperacyjnej blokady ESP, macząco skrócił się czas wenĘlacji mechanicmej

zńiegu, zmniejszyło się natężenie ostrego bólu pooperaryjnego orazzuĘcie leków
opioidowych, atakże skrócił się czas pobytu na oddziale kardiochirurgii oraz całej
hospitalizacji. Wyniki te mogą w istotny sposób łvpłynąćna obowiązujące w
kardiochirurgii standardy, ponieważ wprowadzenie protokołu ERAS, analogicznego
do zastosowanego w badaniu, najprawdopodobniej zmńejszy ryzyko występowania

powikłań, co w konsekwencji możre prowadzió do zrrrniejszenia śmiertelności
okołooperacyjnej [Bory§n M., Żlnek, S., Kurowicki, A., Horecry, B., Bielina, B.,
Sejboth, J., Wołoszczuk-Gębicka,B.,Cnlczvłffi, M., & WideŃa, K. Implementation
of enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol in off-pump coronary artęry
bypass graft surgery. A prospective cohort feasibility study.(2020). Anaesthesiology

Ostry ból pooperacyjny jest jednym

z czywików,

mających wpĘw na

powstanie bólu przetrwałego, który pojawia się miesiące, a nawet lata po zabiegu
operacyjnym. Szczególnie narażeni na ryzyko bólu przetrwałego są pacjenci po

zabiegachz zastosowaniem torakotomii. Kolejna publikacja, której pomysłodawcą jest
dr n. med. Michał Borys, powstała dzięki wspóĘracy

zdr AgatąHanych, lekarzem

anestezjologiem pracującym w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc oraz
doktorantką w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Celem tej pracy było
porównanie wpłylvu ketaminy i blokady prrykręgowej w odcinku piersiowym na
natężenie bólu ostrego i ryzyko wystąpienia bólu przetrwńego (mierzonego prTy

pomocy kwestionariusza NPSI) do 6 miesięcy po torakotomii tylno-bocmej.
Wykonanie blokady przykręgowej przed zabiegiem torakolomiiznacząco zmniejszyło
natężenie bólu pooperacyjnego oraz całkowite ruĘcie morfiny w porównaniu do
grupy pacjentów, którym nie wykonano tej blokady (grupa kontrolna) lub podano
prewencyjnie ketaminę. Co więcej u pacjentów, u których wykonano blokadę

przykręgową stwierdzono znacząco mniejszą częstośó występowania, jak i natężenie
bólu przetrwńego 6 miesięcy po torakotomii w porównaniu do grupy kontrolnej

i

pacjentów otrrymujących ketaminę [Borys, M., Hanych, A., &.Czucnyat,M.
Paravertebral block.versus preemptive ketamine effect on pain i_ntensit5, after
posterolateral thoracotomies: a randomized controlled triąl,. (2020),.Jounra1 of Clinical

Medicine, 9(3),

7

93., IF-3,3,

KBN-140]

5.

Opis pozosta§ch osiągnięć naukorvych lub artysĘcznych, niewymienionych w

pkt.4.
Zainteresowania naŃowe dr n. med. Michał Borys nie ograniczająsię wyłącznie do

temaĘki mviązanej z diagnos§ką i leczeniem bólu. Dr

n. med.

Michał Borys brał

udzińw pracach dotyczącymi farmakokineĘki antybioĘków pacjentów leczonych w
oddziale intensywnej terapii (OIT). Badania te zostały opublikowane w
renomowanych czasopismach medycznych. Wyniki pierwszej publikacji wskazują,że
zastosowanie standardowej dawki tygacykliny powoduje zbyt niskie stęzenie tego

antybiotyku u pacjentów krytycznie chorych, co może skutkować niepowodzeniem
terapeuĘcznym [Borsuk-De Moor, A., Rypulak, E., Potręó, B., Piwowarczyk,P.,

Borys, M., Sysiak, J., Onichimowski, D., Raszewski, G., Czuczłłar, M., & Wiczling,
P. (20l8). Population Pharmacokinetics of High-Dose Tigecycline in Patients with
Sepsis or Septic Shock. Antimicrobial agents and cherno_therupy" 62(4), e02273-I7.

lF-4,71, KBN-I40]. W kolejnej pracy stwierdzono, że,q pącjentów w stanie
krytycznym leczonych prry uĘ ciu ciągłej terapii nerkozastępczej, kluczowe
znaczenie w umozliwieniu meropenemowi osiągnięcia Ężenia bakteriobójczego jest
stężenie albumin w osoczu krwi [Onichimowski, D., Będźkowska, A., Ziółkowski, H.,
Jaroszewski, J., BorysrNI.,Czucmvff, M., & Wiczling,P. (2020). Population
pharmacokinętics of standard-dose meropenem in critically ill patients on continuous
renal replacement therapy: a prospective observational trial- Phannacological reports

:

PR, 72(3), 7I9ą29.1F-2,75,KBN_70]. Wyniki kolejnej badąnia są równieżistotne z
punktu widzenia klinieystów (intensywistów, mikrobiologów i hematooŃologów),
poniewaz wskazują na możliwośóistnienia zjawiska nieliniowej farmakokinetyki
kaspofunginy, jednego znajczęściej stosowanych lęków ptzeciwgrzybiczych z grup
echinokandyn u pacjentów w stanie krytycmym [Borsuk.De.Moor, A., SysiakSławecka, J., Rypulak, E., Borys, M., Piwowarcryk,P.,Raszewski,

G.,

Onichimowski, D., Czttcmłat, M., & Wiczling, P. (2020). Nonstationary
Pharmacokinetics of Caspofungin in ICU Patients. Antimicrobial agents and
chemotherap y,

64

(9), e003 4 5 -20 . IF -4,9, KBN-

1

40|.

W Rm miejscu warto podkreślió falł,żewyżej wymienione prace były modelowym
przykładem współdziałańaLekarzy klinicystów orazbadaczy eksperymentalnych, w
ramach zespołów interdyscyplinarnych. Dodatkowo, uzys}<ane wyniki stanowiły
podstawę rczpraw doktorskiej lek. Elżbiety Rypulak o Ętu_le ,,ProblematykazakaZęń

drobnoustrojami wieloopornymi w klinicznym oddziale intensywnej terapii w

odniesieniu do farmakokinetyki i farmakodynamiki stosowanych anĘbiotykód', w
której dr n. med. Michał Borys pełniłfunkcję promotora pomocniczego.

Dr n. męd. Michał Borys jest zaangażowany w organizację i działanie
Ponadregionalnego Ośrodka Lęczenia Cięzkiej Niewydolności Wielonarządowej od
momentu jego powstaniaw 2016 r. Dzięki danym uzyskanym w trackie lęczęnia

pacjentów ze skrajną niewydolnością oddechowo powstało kilka publikacji
naukowych. Pierwsza z nich opisała doświadczenia własne lekarzy z II

Kliniki

Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycmego w Lublinie podczas
transportu pacjentów z

uĘ ciem Ęlno-Ęlnego krązenia

pozaustroj owego.

W

kolejnym artykule znaleziono korelacją pomiędzy niektórymi badaniami
dodatkowymi aprzeĘwalnościąpacjentów w trakcie terapii ECMO. Jednak
najważriejsza publikacj a doĘcząca problemu pozaustrojowego wspomagania układu
oddechowego powstałaprzy współpracy z klinicystami zOpola, Krakowa, Warszawy

i Poznania. Wyniki pracy mogą świadczyó, że stosowanie heparyny
drobnocząsteczkowej może byó tak samo skuteczne jak ciągty wlew heparyny
ni efrakcj

onowanej u pacj entów wspomagany ch pr ry uzye i.u Ęlno - ĘIne go EC MO.

[Rypulak, E., Szczukocka, M., Zyzak, K., PiwowarczyŁ P,,-Borysn

M.,&

Czuczu,tat)

M. (2020). Transportation of patients with severe respiratory failure ol ECMO
support. Four-year experience_of a single

ECMO

center. Anąęsthesiology intensive

therapy, 52(2),9I-ł6.KBN-70; Kutnik, P., Szczukocka, M., Borys, M.,

&

Czuczsłłar,

M. (2019). Procąlcitonin dynamics, lactates, and haemoglobin serum levels might be
a useful

predictive tool of mortality in patients undergoing veno-venous extracorporeal

oxygenation membrane support. Single centre experience. Anaesthesiology intensive
therapy, 51(5), 349-353. KBN-70; Piwowarczyk, P., Borys, M., Kutnik, P.,

SzczŃocka, M., Sysiak-Sławecka, J., Szułdrzyński, K., tigowski, M., Drobiński, D.,
Czarnik,T., & Czuczwal) M. (2020). Unfractionated Heparin Versus Subeutaneous
Nadroparin in Adults Supported With Venovenous Extracorporęal Membranę
Oxygenation: a Retrospective, Multicenter Study. ASAIO jo.umal (Ąmerican Society
for Ąrtificial Internąl Organs : 1992),10.1097A{AT.0000000000001l66.|F-2,67,

KBN_70]
Dr n. med. Michał Borys bierze udział w badaniu mającym na celu ocenę
wpływu żywienia pacjentów po zabiegach onkologi cznychdotyczących przewodu
10

pokarmowego na ich pózniejsząjakośó Ęcia. Projekt tego badaniazostń

opublikowany w recenzowanym czasopiśmie [PiwowarcTk,P., Kutnik, P., Boryso

M., Rypulak, E., Potręć-Studzińska, B., Sysiak-Sławecka, J., Czarnik,T., &

Czlcrwar, M. (2019). Influence of Early versus Late supplemental Parenteral
Nutrition on long-term quality of life in ICU patients after gastrointestinal oncological
surgery (hELPLiNe): study protocol for a randomized controlled trial. Trials,20 (I),
777.1r.-1,88, KBN_100]

Podsumowując dr Michal Borys jest autorem i współautorem 33

pubtikacji medycznych

o

łącznym IF= 29,678 i punktacji MNiSW = 1395. Liczba

cytowań jego prac w Web of Science Core Collection wynosi 42, a Indeks

Hirscha rvynosi 4.

Opis osiągnięć dydaktycznych, organizaryjnych i popularyzujących naukę lub
sztukę.

a.

Zajęcia dydakĘczne prowadzone na Uniwersytecie Medycznym orazw
ramach kursów odbywających się poza uczelnią

Dr n. med. Michał Borys rczpoczĄ działalnośódydaktyczną ze studentami
jeszcze w trakcie odbywania specjalizacji

z anestezjologii i intensywnej terapii (2007-

2013). Od 2009 roku, dr n. med Michał Borys regularnie prowadził zajęciadydak§czne
w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ze studentami anglojęzycznymi z kierunków lekarskiego oraz stomatologii. Od 2010 r.

dr n. med. Michał Borys

prowadzi wykłady i seminaria

w

ramach kursów

specjalizacyjnych oraz kwalifikacyjnych z zakłesu anestezjologii i intensy}vnej opieki
dla pielęgniarek. Temat

nviązany

z

pracą

ząęćprowńzonychprzęzdr Michała Borysa był bezpośrednio

w oddziale anestezjologii oraz

prowadzeniem podstawowych i

zaawansowanych czynności resuscytacyjnych. W celu poszerzenia swojej wiedzy w

dziedzinię resuscytacji krązeniowo-oddechowej,

dr Borys ukończył szkolenia

dodatkowe w tej dziedzinie:
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o

,,Zaawansowane zabiegi reanimacyjne"
Krakowskie

o

Po

w 2006 t. prowadzone przez

gotowie Ratunkowe

,,ALS PROVIDER KURS'w 2009

r., pod patronatem Europejskiej

Rady

Resucytacji

o

,,EPLS PROVIDER KURS" w 2009 r., pod patronatem Europejskiej
Rady Resucytacji

Poniewż większośćzajęó prowadzonych przezdr

n. med. Michała Borysa odbywała

się w języku angielskim, celem poszerzenia zakresu słownictwa od 2009 do 2012 r-

uczestniczył on w kursach doskonalących dla Lekarzy.

W 2012 r. roku dr n. med. Michał Borys rozpocz$, sfudia doktoranckie na
Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, które zostaĘ zakoficzonerokpóźniej z
powodu rozpoczęcia pracy jako asystent naukowowo-dydakĘczny w II Klinice
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Od tej chwili dr n. med. Michał Borys jest
zaangażowlany w prowadzenie procesu dydaktycznego ze studentami kierunku

lekarskiego, lekarsko-dentyĘcznego orazanalĘki.medy_cznej. W 2020 r. powołany

zostńnakoordynatoraprzedmiotuanestezjologianaanglojęzycznymkierunku
lekarsko-dentysĘcmym. Dr n .męd. Michał Borys cźerqkrotnię otrrymywał nagrodę
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zadzińalno_ść naŃowo-dydaktycmą,
w tym dwaruyjako wyraz vznaniazaptowadzenie zajęć ze studentami

anglojęzycznymi.

od 2013 r. dr n. med. Michał Borys prowadzi zajęciaw ramach pięciu kursów
specjalizacyjnych z zakręsu anestezjologii i intensywnej terapii, orgańzowanych
ptzęz Centrum Medycznego Ksńałcenia Podyplomowego (,olntensywna terapia
dorosłych

__:

postępy", ,,Intensywnaterapiaz elementąmi toksykologii", ,,.Ąnestezjai

analgezjaregionalna", ,oAnestezja w położnictwie", ,,.Ą,neste7jologia w onkologii"). W
20|9 r. dr Miphał Borys został kierownikiem naukowym

k-ursrr

specjalizacyjnego

,piagngstyką i leczenie bólu". Od 2018 r. prowadzitakżę zajęeiaw rąmąch kursu z
podstaw intensywnej terapii w ramach kursu specjalizacyjnęgo d|alekarry

specjalizujących się z ginekologii oŃologicnlej. Co więcej, aby podnieśćjakośó
prowadzony chzajęć ze studentami i lekarzami w trakcie specjalizacji dr n. med.

Michał Borys odbył szkolenia dodatkowe, takie jak,,Kurs zzakłesupodstawowego
wykorzystania technik symulacyjnych w nauczaniu medycyny' (2013 r.) oraz
,,Symulacj a medy czna i metodyka nauczańd' (20 1 9 r.).

t2

b.

Udzial w badaniach eksperymentalnych i klinicznych
Od 2010 r. dr n. med. Michał Borys lczestńcrył w pracach

eksperymentalnych, prowadzonych w Katedrzę i Zakładzie Farmakologii

Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod
kierownictwem prof. Waldemara A. Turskiego oraz dr hab. Mirosława Czlrcrvłara.
Badanie te dotyczyĘ wp§wu leków przeciwpadaczkowych na nasilaniaapoptozy
hamowania neurogenery we wczesnym okresie

Ęciau gryzoni

i

oraz skuteczności tych

substancji w eksperymentalnych modelach drgawek. W 2015 r. dr n. med. Michał

Borys obronił pracę doktorską doĘczącąskuteczrrości stirpentolu, lorekrezolu,
felbamatu i topiramatu podanych profilaktycznie w ostĘ _frzie pilokarpinowego
modelu drgawek u myszy.

W

łm czasie

brałtakżeczynny ldzińw badaniu klinicznym,,A Multicenter,

Randomized, Single-blind, Active-controlled, Parallel Group, Phase II Study to
Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of a Single Intravenous (6 mg, 12 mg,
18 mg, 24

mgor 36 mg) Dosę of the Neurokinin-1 Receptor Antagonist, Vestipitan".

Następnie dr n. med. Michał Borys uczestnicrył w sześciuwieloośrodkowych
badaniach klinicznych, które były organizowane przez Europejskie Towarzystwo

Anestezjologii orazEuropejskie Towarzystwo Intensywnej Opieki Med.ycznej. Były
to badania o akronimach ETPOS,

POPULAR, FENICE, ABSESS oraz V.IP 1 i VIP

2,

których wyniki zostĄ opublikowane w wiodących, międzynarodo_wych
czasopismach naukorryych.

Celem podniesienia umiejętności projektowanią przeprowadzania oraz
opublikowania badan klinicmych dr n. med. Michał Borys ukończył dodatkowe
szkolenia, w tym miedąy innymi:

o

2013 r.

-

,,The workshop on scientific communication" organizowane

przez Uniwersytet Medyczrry w Lublinie

o

2015 r.

-

,,Postgraduate corrrse in respiration on: How to design and

conduct clinical studies in respiration" organizowane ptzez Europejskie
Towarzystwo Anestezjologii w Berlinie

c

2015

-

zarc r.

-

Studia podyplomowe ,,Elementy metodologii badń

empiryczrych w medycynie

i

zastosowania statystyki

w

badaniach

biomedyczny ch" or ganizowane przęz Uniwersytet Medyczny w Ło dzi
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.

2016 r.

-

,,ESA Masterclass in Scientific Wńting" organizowanę przez

Europej skie Towarzystwo Anestezjologii w Budapeszcie

o

2018 r.

-,,GOOD CLINICAL PRACTICE" wystawiony przez NIDA

Clinical Trials Network

EBM - medycyny opartej na danych naukowych"
e przez Fundację NUTRICIA w Warszawie

2019 r. -,,Podstawy
organizowan

Dr n. med. Michał Borys zaprojektował wiele badń klinicmych, a 11 z nich
umieściłna stronach rejestrowych badan klinicznych The ClinicalTrials.gov oraz
Australia New Zealand Clinical Trials Registry.
Dr n. med. Michał Borys jest recenzentem w następujących czasopismach z
listy filadelfijskiej:

o
o
o

Clinical Joumal of Pain (IF-2.9),
Intemational Joumal of Artificial Organs (IF-l,3),
International Journal of Environmental Research urra Putti. Health (lFż,4),

o
o
o
o
c.

Journal of Clinical Medicine (IF-3,3),

Joumal of Pain Research (IF-2,4),
Medicine (IF-1,8),
AnesthesiologyIntensiveTherapy

Działalnośći udzial w towarrystwach naukowych
Od początku specjalizacji, czyli od2007 r. dr"n. med; Michał Borys jest

człoŃiem Polskiego Towarrystwa Anestezjologii

i

Intensywnei Terapii (PTAiIT). Dr

n. med. Michał Borys wielokrotnie prezentował wykłady podczas

spotkń naŃowo-

szkoleniowych Oddziału Roztoczńskiego PTAiIT w Lublinie. Co więcej , od2OL7 r.
pełni funkcję przewodniczącego Oddziafu Roźoczńskiego PTAilT. Od 2009 r. dr n.
med.Michał Borys bietze czyffIy udzińw pracach komitetu organizacyjnego
konferencj i naŃowo-szkoleniowej,,Postępy

w Anestezj ologii i Intensywnej Terapii"

organizowanej przezoddział Roźoczński PTAiIT, która od 2013 r. zyskńa nową
formułę i zostałaprzeniesiona do Cedzyny. Również wleinowej, międrynarodowej

konferencji ,,New challenges, old problems in anesthesia and intensive care",
L4

organizowanej wspólnie z kilkoma oddziałami regionalnymi PTAiIT, był on

członkięm komitetu organizacyjnego, następnie naukowego, a od 2018 r. v,raz z dr

hab. Mirosławem Cnlczw

arem j est

współprzewodniczącym tego coroczrego

spotkania.

Poza działalnościąw strukturach PTAiIT, dr Michał Borys jest członkiem
Europej skiego Towarzystwa Anestezjol ogii oraz Europej skiego Towarzystwa

Anestezjologii Regionalnej i LeczeńaBólu (European Society of Regional
Anaesthesia & Pain Therapy). W zwią4ku ztym, dr n. med. Michał Borys od 10 lat

bierze udziń w międzynarodowych konferencjach i spotkani ach orgarizowanych
przez europejskie towarzystwa naukowe. Od 2013 r. uczestniczy regularnie w

kongresach ,,Euroanag§thesiao', najńększym i najważniejszym spotkaniu naukowoszkoleniowym anestezjologów w Europie, prezentując zakńdymrazęm doniesienię
zjazdowe.

d.

Opieka nad Kołem Naukowym przy II KliniceAnestĘologii i Intensywnej
Terapii i działalnośćpopularyzująca naukę
W roku ż0I4 r.powstało Studenckie Koło NaŃowe prry II Klinice

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego opiekunem jest dr n.

*.j.

Michał

Borys. Pozadziałalnościąprrybliżającapracę lekaruaspecjalisty, głównym celem
spotkń jest omówienie i interpretacja badń naukowych. Stu{enci zKołaNaukowego
przy II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii uczestniczyli w licmych
spotkaniach i konferencjach naukowych, gdzie otrrymywali wyrózrienia i nagrody.

Dzięki wspóĘracy ze studentami powstało kilka publikacji naukolvych. Pomimo że
nie

kżda znich

zostńa opublikowana w wysoko punktowanym piśmiemedycmym,

wymagała od studentów kreaĘwności, krytyc megomyślenia, zrozumienia stanu

klinicmego

pacj entów,

a takżsprawidłowej interpretacj i badan dodatkowych.

Wsrystkie prace przy współudziale studentów z KołaNąukowego dotyczyĘ ważmych
problemów klinicznych lub organizacyjnych środowiska medycznego_. Publikacja
,,Respiratory failure caused by a traffic accident succęssfi,rlly treated-wilh ECMO

-

Case report ąn review of the literature" [Wolanin, N., Kamieniak, M., Kośmider, K.,
Jarosz,P., Sorys, M. (2020). J Pre Clin Clin Res., 14(1), 8-10. KBN-20]

przedstawiałajedno z osiągnięć II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii
skuteczne leczenie pacjentów dzięki pozaustrojolyych form wspomagania oddechu.

Kolejna pracanapisana we współpracy ze studentem zKołaNaukowego również
doĘczy pozaustĄolvych form leczenia pacjentów [Kutnik, P., Borys, M. (2019).
Applications of Cytosorb in clinical practice. J Pre Clin Clin Res., 13(4), 162-166.

KBN-20]
Kolejne badanie, przeprowadzonę w ramach prowadzonego ptzęz dr n. med.
Michała Borysa Studenckiego Koła Naukowego, doĘczyło sa§sfakcji zpracy
pielęgniarek anestezjologicznych, pracujących na blokach operacyjnych oraz w
oddziałach intensywnej terapii. Wyniki pokazaĘ zrlacznęróżlice w satysfakcji

zawodowej pielęgniarekw zalężmościod regionu Polski w którym pracowaĘ [Borys,

M., Wiech,M.,Zyzak, K., Majchrzak, A, Kosztyła, A., & Michalak, A.
Job satisfaction among anesthetic and intensive cźtre nursęs

et al. (2019)

- multicenter,

observational study. Anaesthesiology Intensive Therapy, 5l(2),102-106. KBN-70].
Wstępne rezultaĘ tej pracy

zostĘ

zaptezentowane podczas międzynarodowego.

kongresu Euroanaethesia 2018 w Kopenhadze. Również wymienione wcześniej
badanie obserwacyjne do§cząca bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach ,,Survey
of postoperative pain control in different §pes of hospitals: a multicenter
observational sfudy" [Borys

M,ZyzakK, Hanych A,

et al. Survey of postoperative

pain control in different §pes of hospitals: a multicenter observational study.

BMC

Anesthesiol. 2018;18(l):83, IF-l,61], nie powstałoby bez pomocy studęnJów

zKoła

NaŃowego ptTy

II

byĘ przedstawione

Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii,_ajej wstępne wyniki
na kongresie Euroanaesthesia 2017 w Berlinie.,Kolejna praca

ankietowa przeprowadzonaprzez wspófudziale studentów doĘczyła postrzegania

anestezjologow.orazprocesu zniecnieńaprzęzpacjentów_tZłzŃK.,

Wróblewski K.,

Borys M., Piwowarcryk P., Cnłczwar M. ,,Ocena k_walifikacji zaw_odowycłr
anestezj olo ga oraz znieczulenia w opinii pacj entów oddziałów zabiegowych",

Anestezjol. Rat. 20tr5 vol. 9 nr 3 s. 144-150].
W ramach dzińńpopularyzujących naukę dr Michał Borys między innymi
był członkiem komitetu naukowego ,,Pierwszej Ogólnopolskiej Letniej Szkob
Chirurgicznej " organizowanej przęzUniwersytet Medycary w Lublinie, gdzie

prowadził również wykłady iwarsńaĘ ze studentami oraz w konferencjach MedIQ w
2018 i 2019 r. w trakcie których zasiadałw gronie jury olilz prowadziłw,wsńaĘ
symulacyjne.
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e.

Działalnośćkliniczna
W 2013 dr n, med. Michał Borys został specjalistą w Anestezjologii

i

Intensywnej Terapii, aw 2014 r. uzyskaładyptom ,, European Diploma in

Anaesthesiology and Intensive care" łvydany ptzezEuropean socieĘ of
Anaesthęsiolo gy (Europej skie Towarzystwo Anestezj olo gii).

Od20l7

r. dr Michał Borys pehri funkcje zastępcy kierownika w II

Klinice

Anestezjologii Intensywnej Terapii. W hakcie swojej pracy w Samodzielnym

Publicznym Szpitalu Klinicznym nr

1

(SPSK l) w Lubliniebierzeudzińw pracach

zesPołów ds. leczenia bólu oraz Ęwieńaklinicmego. Jest także przewodniczącym
szpitalnego zespołu ds. leczenia bólu oraz opracował zalecęniaw tej dziedzinie.

W trakcie pracy zawodowej dr n. med. Michał Borys odbył liczne szkolenia
dodatkowe mające na celu podniesienie kwalifikacj

i

orazumiejętne plarrowanie

badń

klinicmych. Szkolenia te doĘczyĘ głównie kilku zagadnień, w tym ultrasonografii,
wentylacji mechanicznej, terapii pozaustrojolvych orazĘwienia klinicmego.

Niektóre zwarsńatów i szkoleń w których uczestnicrył dr Borys to:

r

o
.

odrespiratorowe zapalenie płuc - powikłanie, którego moźma uniknąó"
w 2009 r. zorganizowane przęz Roźoczański Oddział PTAiIT
,,Echokardiografia w stanach

przez Uniwersytet Jagielloński i Polską Radę Resuscytacji

,,Optymalizacja sźuczrej wen§lacji płuc" w 201l r. zorganizowane

przez Katedrę

o
o

zagtożeńaĘcił'w 201I zorganizowany

i

Klinikę Anestezjologii

i

Intensywnej Terapii

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

kurs doskonalący ,Z,ywienie pozajelitowe i dojelitowe w wmunkach
domowych" w 20II r. zotganizowany przez Folskie Towarzystwo
Ży wienia Pozaj elitowego i Doj elitowego

,,podstawy organizacjizespołu Lęczeniazywieniowego w szpitalu" w

2012

r.

zorgarizowany ptzęz Polskie Towarzystwo Żywienta
Klinicznego
,,Szkoły - leczenie pozaustĄowe na oddziale intensywnej terapii
(ECCT) w 2013 r. zorganizowane przezFresenius Medical Care
,,wykorzystanie ultrasonografi i w intensywnej terapii i anestezj ologii"
w 2014 r. zorganizowane przez Roźoczański Oddział PTAiIT

L7

.

regionalna z wykorzystaniem ultrasonogrńi" w 2014
',Anestezjologia
r. zorganizow ane ptzęzAesculap Akademia

o

_
,,iLA active@ Hands_on & Lung Protection Workshop" w 2015

r.

zorganizowarle przezNovalung Academy

o

staż naukowy w klinice Anestezjologii oraz klinice kardiochirurgii i

Chirurgii Naczyniowej Uniwersytefu w Regensburgu w 2015 r. pod
kierunkiem prof. Bemharda M. Grafa orazprof. Piotra Kasprzaka.

o

"Basic Transthoracic Echocardiography (TTE) foe anesthesiologists" w
2017 r. organizowan e przezEuropej skie Towarzystwo Anestezj ologii

.

"CARDIQHELP ECLS Simulation Course" w 2018 r. zotgarizowane
przezMaquet w Rastatt w Niemczech

o

,,Ultrasound in Regional Anesthesia" w 2018 r. zorganizowane przęz
Górnośląską Szkołę Ultrasonografi i

o

,,Ultrasound guided regional anaesthesia workshop

trunk"

w

2019

r.

-

blocks of the

zorganizowane przez Europejskie Towarzystwo

Anestezjologii

o

"Echokardiografia dla intensywistód' w 2019 zotganizowane przez
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

f.

Szkolenie wojskowe

W

2007 r., napoczątku odbywania stażu specjalizacyjirego, dr Borys

uczestniczył w trzymiesięcmym ,,Kursie przeszkolenia kadr rczerry oficerów z

przydzińemmobilizacyjnym do objęcia stanowisk szczegó|nych", który odbył się w
Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądovvych im. Gen_ Tadeusza KoŚciuszki we
Wrocławiu. W tym samym roku otrzymał awans na stopień Podporucmika Wojska
polskiego. W 2014 r. dr Michał Borys uzyskał Poświadczenie Bezpieczeństwaz
dostępem do informacji poufnych oraz awans na stopień porucznika.

(podpis wnioskodawcy)
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