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W dniu 14 stycznia 2021 r. w wieku 97 lat
zmar∏a prof. dr hab. n. med. Wanda Mitkiewicz-
-Bochenek, specjalista w zakresie otolaryngolo-
gii oraz wybitna postaç krajowej i Êwiatowej
audiologii. By∏a pionierem w zakresie badaƒ
elektrofizjologii s∏uchu. Przez wiele lat niezwy-
kle godnie i czynnie reprezentowa∏a polskie Êro-
dowisko naukowe na arenie mi´dzynarodowej.
O jej pozycji i rozpoznawalnoÊci mogliÊmy prze-
konaç si´ podczas Kongresu Europejskiej Fede-
racji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) (2011)
oraz Âwiatowego Kongresu Szumów Usznych
(2018). Owacje na stojàco otrzyma∏a po swoim
wyk∏adzie podczas mi´dzynarodowej konferen-
cji Êwiatowej grupy International Evoked Re-
sponse Audiometry Study Group (IERASG),
która obradowa∏a w 2017 r. w Warszawie. Pod-
czas Kongresu EFAS zosta∏a przez nas uhonoro-
wana za szczególne zas∏ugi dla audiologii euro-
pejskiej i polskiej.

Prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek przez
ca∏e swoje bogate ˝ycie zawodowe i naukowe
by∏a zwiàzana z Warszawskà Akademià Me-
dycznà. Zanim wszczepi∏em pierwsze implanty
Êlimakowe w 1992 r., mog∏em obserwowaç jej
zaawansowane próby okresowej elektrostymu-
lacji pacjenta z g∏´bokim niedos∏uchem. By∏o to
realne podtrzymanie stymulacji nerwu Êlimako-
wego i wr´cz przygotowanie pacjenta do wsz-
czepienia implantu. WczeÊniej, w latach 60. i 70.
XX wieku, jej g∏ówne zainteresowania naukowe
koncentrowa∏y si´ na badaniach potencja∏ów
s∏uchowych, audiometrii impedancyjnej, odru-
chach sonomotorycznych i elektrofizjologii.

Przez ponad çwierçwiecze by∏a niezwykle
aktywnym cz∏onkiem Komitetu Akustyki Polskiej
Akademii Nauk. Przez ostatnie dwie kadencje
na prze∏omie wieków mia∏em okazj´ byç obser-
watorem zarówno aktywnoÊci naukowej, jak i
Jej pozycji w tym interdyscyplinarnym gronie.
Prezentowa∏a tam wiele doniesieƒ dotyczàcych

efektu elektrofonicznego oraz emisji otoakustycz-
nych, znacznie wczeÊniej ni˝ czo∏owi liderzy euro-
pejscy. By∏a m.in. wspó∏autorkà urzàdzeƒ do sty-
mulacji elektrycznej uk∏adu s∏uchowego. Mia∏a
wielki wk∏ad w stworzenie urzàdzenia laboratoryj-
nego umo˝liwiajàcego rejestracj´ emisji otoaku-
stycznych. Wspominajàc entuzjastyczne przyj´cie
jej wyk∏adu na konferencji IERASG, zapisa∏a si´
pi´knie na kartach historii tej elitarnej grupy
Êwiatowych ekspertów w dziedzinie audiometrii
elektrofizjologicznej. W tym˝e 2017 r., podczas
XXV Konferencji IERASG, której by∏em Prezy-
dentem, wspominajàc lata 60 i 70 ubieg∏ego
wieku, przypomnia∏a zbiorowoÊci mi´dzynaro-
dowej, jak skutecznie wraz ze swoim m´˝em
prof. Zbigniewem Bochenkiem zabiega∏a o to by
w krajach bloku wschodniego powsta∏ Electric
Respons Audiometry Club (ERAC). W 1970 r. to
Êrodowisko przyj´∏o wspó∏czesnà nazw´ tej or-
ganizacji – IERASG. To by∏ wieki wk∏ad w rozwój
nowego kierunku badawczego oraz wykreowania
w nauce Êwiatowej nowego interdyscyplinarnego
Êrodowiska. Prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek
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przez wiele lat wspiera∏a kontakty ze Êrodowi-
skiem otolaryngologów i audiologów francu-
skich. Wiele razy Jej dzi´kowa∏em za mój pierw-
szy bilet do paryskiego metra, który mi  da∏a, gdy
jecha∏em jako wybrany przedstawiciel towarzy-
stwa otolaryngologów polskich na I Europejski
Kongres EUFOS w 1998 r. w Pary˝u. By∏em wte-
dy cz∏onkiem okràg∏ego sto∏u wraz z przedstawi-
cielem Czechos∏owacji, W´gier, NRD, Polski,
Wtedy te˝ skontaktowa∏a mnie z prof. Ch. Cho-
uardem, od którego zaczà∏ si´ program implan-
tów Êlimakowych w Polsce.

Przez ostatnie 3 lata wraz z prof. Krzyszto-
fem Kochankiem spisywaliÊmy jej wspomnienia
dotyczàce poczàtków audiologii polskiej. Te roz-
mowy pozosta∏y niezakoƒczone. W roku 2017
ods∏oni∏a swojà tablic´ w Âwiatowym Centrum
S∏uchu „Przyjaciel po Wsze Czasy”. Niezwykle
ceniliÊmy prof. Wand´ Mitkiewicz-Bochenek
i b´dziemy utrwalaç jej dorobek i wk∏ad w roz-
wój szeroko rozumianej audiologii.

W czasie drugiej wojny Êwiatowej, o czym
wiedzia∏o wàskie grono osób, prof. Wanda
Mitkiewicz-Bochenek by∏a sanitariuszkà w Po-
wstaniu Warszawskim w Obwodzie I ÂródmieÊcie
Sanitariat Okr´gu Warszawskiego AK „Bakcyl”.

W osobie Wandy Mitkiewicz-Bochenek
utraciliÊmy wspania∏ego Cz∏owieka i Naukowca.
˚egnamy Jà z wielkim bólem, odprowadzajàc
na wieczny dy˝ur.

prof. Henryk Skar˝yƒski

Fot. 1. Prof. Mitkiewicz-Bochenek podczs wystàpienia w sesji historycznej Towarzystwa IERASG, Warszawa 2017 r.

Fot. 2. Prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek z prof. H.
Skar˝yƒskim podczas uroczystoÊci ods∏oni´cia tabliczki
„Przyjaciela po Wsze Czasy” 2017 r.


