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Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej 

Wojskowego Instytutu Medycznego, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "PRO-

SALUTEM". 

Prof.  dr hab. n. med. Leszek Kubik urodził się w 1954 roku w Gdańsku, gdzie uzyskał dyplom lekarza 

na Gdańskiej Akademii Medycznej.  W 1980 roku podjął pracę w III Klinice Chorób Wewnętrznych 

Wojskowego Instytutu Medycznego CSK MON w Warszawie, gdzie w kolejnych latach uzyskiwał 

stopnie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych I stopnia (1982 r.), II stopnia (1985 r.) i w 

dziedzinie kardiologii (1987 r.). Pod kierunkiem płk prof. dr hab. med. Sylwestra Czaplickiego w 1985 

roku obronił rozprawę doktorską pt. „Badania elektrofizjologiczne i 24-godzinna elektrokardiografia 

dynamiczna według Holtera w rozpoznawaniu zespołu chorego węzła zatokowego”. Jak sam twierdził 

jego nauczycielem, który miał największy wpływ na jego życie zawodowe był prof. Andrzej Dąbrowski. 

W 1994 roku na podstawie całokształtu dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wartość 

analizy częstotliwościowej i czasowej uśrednionego elektrokardiogramu w rozpoznawaniu zagrożenia 

częstoskurczem komorowym” uzyskał tytuł doktora habilitowanego.  W 1999 roku powołany został 

przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do grupy roboczej „Kardiologia” opracowującej standardy 

procedur kardiologicznych w naszym kraju. W latach 1992-97 pełnił funkcję zastępcy 

przewodniczącego Koła Terenowego Izb Lekarskich przy CSK WAM, a w latach 1996-2000 

przewodniczącego Koła Terenowego Związku Lekarzy przy CSK WAM w Warszawie. W 2000 roku 

został Kierownikiem Oddziału Obserwacji Kardiologicznej a następnie Kliniki Kardiologii i Chorób 

Metabolicznych. W roku 2004 uzyskał tytuł profesora, a w 2008 objął obowiązki Kierownika Kliniki 

Kardiologii i Chorób Wewnętrznych. 

Profesor był Prezesem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "PRO-SALUTEM" 

oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, European Society of Cardiology i 

International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. 

Był uznanym autorytetem w nieinwazyjnej diagnostyce zaburzenia rytmu serca oraz diagnostyce 

choroby wieńcowej. W kierowanej przez prof. Kubika placówce podjęto badania dotyczące 

zastosowania w diagnostyce i leczeniu kardiologicznym immunologii i genetyki. Profesor Leszek Kubik 

był autorem ponad 140 publikacji w krajowych i międzynarodowych czasopismach medycznych. 

Jako Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "PRO-SALUTEM" działał aktywnie na 

rzecz promocji zdrowia w kraju i za granicą. Był gorącym orędownikiem wychowania i rozwijania  tzw. 

"świadomości prozdrowotnej" w społeczeństwie. Dzięki jego wsparciu i zaangażowaniu "PRO-

SALUTEM" stało się inicjatorem wielu przedsięwzięć istotnych dla rozwoju systemu opieki zdrowotnej 

w Polsce. 

Pamięć o nim na zawsze pozostanie w naszych sercach. 

 


