
 

„ZASŁUŻONY DLA MIASTA WAŁBRZYCHA” 

 

SŁAWOMIR SUCHOCKI      

Uchwała Nr XXVIII/259/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 12 września 2008 roku 

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha  prof. dr. hab. n. med. 
Sławomirowi Suchockiemu. 

  

 Prof. dr hab. n. med. Sławomir Suchocki jest profesorem nadzwyczajnym oraz specjalistą 
ginekologii i położnictwa, cieszącym się wielkim autorytetem wśród lekarzy naszego miasta, 
Dolnego Śląska i kraju. 

W 2006 roku prof. Sławomir Suchocki obchodził jubileusz 40-lecia pracy w służbie 
zdrowia. 
Jest autorem 70 publikacji naukowych, 5 kazuistycznych ( 314,4 pkt. KBN) dotyczących 
monitorowania biofizycznego płodu, diagnostyki USG ruchów oddechowych płodu, analiz przyczyn 
niekorzystnego zakończenia ciąży z grupy ryzyka położniczego, profilaktyki konfliktu 
serologicznego (czynnik Rh /D), analiz przyczyn krwotoków okołoporodowych, czynników ryzyka i 
epidemiologii nowotworów narządów płciowych kobiety, doskonalenia organizacji opieki nad matką 
i dzieckiem, historia medycyny regionu wałbrzyskiego -  wiele wdrożeń .  

 Prof. Sławomir Suchocki nadzorował udział województwa wałbrzyskiego w 
pilotażowym programie dotyczącym badań nad wadami wrodzonymi u noworodków, dolnośląskim  
regionalnym programie trójstopniowej opieki nad matką i dzieckiem, programie rządowym na temat 
promocji zdrowia matki i dziecka. Przez trzy kadencje prof. Sławomir Suchocki był zastępcą 
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, a także Przewodniczącym Wojewódzkiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w Wałbrzychu. 
 W latach dziewięćdziesiątych prof. Sławomir Suchocki wdrażał w ginekologii nowoczesne 
metody laparoskopowe, histeroskopowe, zabiegi TVT, w położnictwie – nowoczesne metody 
biofizycznego monitorowania płodu oraz porody w wodzie, w znieczuleniu i rodzinne.  
 W 1993 roku prof. Sławomir Suchocki w drodze konkursu objął stanowisko Dyrektora 
Wojewódzkiego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu. W 1998 roku w związku ze 
zmianą przepisów o zarządzaniu spzoz prof. Suchocki objął funkcję Dyrektora ds. medycznych w 
tym samym szpitalu.  
 Ponadto prof. Sławomir Suchocki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Wiceprzewodniczącym Zarządu Sekcji Onkologicznej 
PTG, Przewodniczącym Dolnośląskiego  Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.  
Od 1984 roku prof. Sławomir Suchocki  jest organizatorem ogólnopolskich sympozjów naukowych  
(ostatnie  29.05-31.05.2008 r. „Aspekty medyczne etyczne, prawne i społeczne ciecia cesarskiego” 
z udziałem wykładowców  z  Izraela, Francji i Niemiec) oraz recenzentem projektów badawczych 
zgłaszanych do KBN.  
 Pod kierunkiem prof. Sławomira Suchockiego specjalizacje uzyskało 25 lekarzy (w trakcie  
jest trzech). Jest także promotorem przewodów doktorskich (dwóch ukończonych oraz dwóch 
otwartych w AM we Wrocławiu).  

Prof. Sławomir Suchocki  jest człowiekiem prawym, stanowiącym wzór moralny, 



etyczny, dbający o wysoki poziom wiedzy i etykę młodych lekarzy, cieszącym się zaufaniem 
pacjentek, współpracowników, wykładowców i studentów.  
 

Prof. dr  hab. n. med. Sławomir Suchocki otrzymał: 
1. Złoty Krzyż Zasługi (2006 r. ),   
2. Srebrny Krzyż Zasługi ( 1987 r. ),  
3. Odznakę „Zasłużonego -  Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”, 
4. Odznakę Przyjaciela Dziecka, 
5. Odznakę Ministra Zdrowia „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”. 

 
   

          


