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Wspomnienia • In memoriam
Wspomnienie o dr n. med. Bożenie Sablińskiej

W dniu 17 marca 2010 r. odeszła nasza droga koleżanka
dr med. Bożena Sablińska (z domu Mudryk), urodzona
4 maja 1930 r. w Warszawie. W swoim rodzinnym mieście
odbyła edukację, założyła rodzinę i pracowała nieprzerwanie ponad 40 lat w Instytucie Onkologii (1 września
1953 r. – 31 stycznia 1995 r.).
My miałyśmy zaszczyt z Nią współpracować, podziwiać Jej talent medyczny i liczne walory osobiste. Obdarzona nieprzeciętną inteligencją, poczuciem humoru
i urodą, była osobą koleżeńską, pogodną, prezentującą
śmiałe poglądy. Nawiązywała serdeczne relacje z pacjentkami, służąc im, nie tylko swoją medyczną wiedzą, ale
także życzliwością i dobrocią.
Dr Bożena Sablińska otrzymała świadectwo dojrzałości w 1948 r. w Liceum im. Słowackiego w Warszawie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej ukończyła
w 1953 r., po czym rozpoczęła pracę zawodową w Instytucie Onkologii na stanowisku młodszej asystentki. Tu
zdobyła specjalizację w dziedzinie radioterapii i onkologii
klinicznej, a w szpitalu miejskim dodatkowo specjalizację z ginekologii i położnictwa. Doktorat „Badania nad
zależnością między wiekiem chorych na raka szyjki macicy a wynikami leczenia promieniami” obroniła w 1965 r.
na warszawskiej Akademii Medycznej. Osiągnięte stopnie
zawodowe i naukowe pozwoliły Jej na zajęcie stanowiska
kierownika Oddziału Szpitalnego „B” w Klinice Ginekologicznej Instytutu Onkologii.
W latach 70. dr Sablińska zorganizowała i została
kierownikiem Oddziału Chemioterapii w Klinice Ginekologicznej, zespolonego następnie z ambulatorium Instytutu przy ulicy Wawelskiej. To umożliwiło wnikliwą i ciągłą
obserwację pacjentek leczonych metodą chemioterapii.

W ramach prowadzonej przez Nią chemioterapii,
wiodącymi stały się metody leczenia raka jajnika i choroby trofoblastycznej. Nowotwory trofoblastu i związana
z nimi chemioterapia pozostawały pod Jej pełnym nadzorem merytorycznym. Z tego zakresu opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych, była współautorem monografii,
m.in. „Zasad postępowania onkologicznego w praktyce
ogólnolekarskiej”.
Dr B. Sablińska przez wiele lat była wykładowcą na
kursach dla lekarzy ginekologów-położników, prowadzonych przez Klinikę Ginekologiczną Instytutu Onkologii
w ramach kształcenia zawodowego, wymaganego do II
stopnia specjalizacji. Za cykl prac dotyczących leczenia
raka jajnika i choroby trofoblastycznej w 1986 r. otrzymała (wraz z zespołem) nagrodę Ministra Zdrowia.
W 2008 r. z okazji 85-lecia czasopisma Nowotwory otrzymała dyplom Honorowego Członka Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W 2009 r.
doczekała się zaszczytu Honorowego Członkostwa Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.
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