Prof. dr n. med. Marek Prost jest specjalistą chorób oczu, absolwentem Akademii Medycznej
w Lublinie.
Przebieg pracy zawodowej;
W latach 1973-1994 pracował w Klinice Okulistyki Akademii Medycznej w Lublinie. W
latach 1994-2002 był kierownikiem Kliniki Okulistyki Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia
Dziecka”. Od 2002 r. jest kierownikiem

Kliniki Okulistycznej Wojskowego Instytutu

Medycyny Lotniczej w Warszawie. W latach 2002 – 2016 był Zastępca Dyrektora ds.
Naukowych Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. W 1995r. stworzył
warz z żoną, dr n. med. Ewą Oleszczyńską-Prost, Centrum Okulistyki Dziecięcej, prywatną
placówkę służby zdrowia zajmującą się kompleksową opieką i leczeniem dzieci z chorobami
narządu wzroku, w której pracuje do chwili obecnej.
Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1978r., doktora habilitowanego w 1986r., zaś
tytuł profesora w 1992r.
Działalność lecznicza:
Prof. Prost specjalizuje się w okulistyce dziecięcej: leczeniu zaćmy, jaskry, chorób siatkówki,
schorzeń powiek, spojówek i dróg łzowych u dzieci.

Specjalizuje się w chirurgii narządu wzroku u dzieci m.in. w:
chirurgii zaćmy,
chirurgii jaskry,
leczeniu operacyjnym chorób siatkówki,
chirurgii schorzeń powiek, spojówek i dróg łzowych.
Prof. Prost jako pierwszy w naszym kraju zaczął wszczepiać soczewki wewnątrzgałkowe u
dzieci w tym soczewki wieloogniskowe, soczewki podszywane do twardówki, podwieszane
na tęczówce w komorze tylnej oraz rozpoczął wykonywać chirurgię refrakcyjną przy dużych
wadach wzroku u dzieci. W 1990 r. rozpoczął jako pierwszy w Polsce wykonywać operacje
witrektomii u wcześniaków i małych dzieci.
Jako jeden z pierwszych w Polsce zaczął wykonywać operacje zaćmy metodą lentektomii i
wszczepiać zastawki przeciwjaskrowe u dzieci i implanty oczodołowe oraz wykonywać
laserowe operacje dróg łzowych.
Działalność naukowa:
Prof. Prost jest autorem i współautorem 280 opublikowanych prac naukowych w
czasopismach polskich oraz zagranicznych (USA, Niemcy, Włochy Holandia, Szwajcaria,
Wielka Brytania) w tym 70 rozdziałów w książkach z zakresu okulistyki wydanych w Polsce
i zagranicą. Redaktor naczelny 9 książek z zakresu okulistyki, w tym dwóch wydanych za
granicą. Większość z tych książek poświęcona jest okulistyce dziecięcej. Jest również
autorem i współautorem 510 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych oraz
zagranicznych.
Prof. Marek Prost był kierownikiem 6 grantów naukowych finansowanych przez
Ministerstwo Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowej.

oraz Ministerstwo Obrony

Działalność wydawnicza:
Od 2014 r. prof. Prost jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego OphthatherapyTerapie w Okulistyce.
W latach 2005-2007 był redaktorem naczelnym wydania polskiego międzynarodowego
czasopisma Compact Ophthalmology.
W latach 1990 – 2005 był członkiem komitetu redakcyjnego amerykańskiego czasopisma
okulistycznego „Survey of Ophthalmology”.
Działalność edukacyjna:
Prof. Prost był głównym organizatorem II Międzynarodowej Konferencji nt. Retinopatii
Wcześniaków, która odbyła się w 1986 r. w Warszawie oraz 41 Europejskiego Kongresu
Okulistyki Dziecięcej zorganizowanego w 2005r. w Warszawie.
W latach 1998 – 2001 organizował, razem z dr Jackiem Kanskim, cykl brytyjsko-polskich
konferencji szkoleniowych poświęconych okulistyce dziecięcej.
Jako pierwszy w Polsce opracował przepisy dotyczące okulistycznych badań profilaktycznych
wcześniaków, które zostały wprowadzone w dniu 25 lipca 1991 r. zarządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej jako obowiązujące w naszym kraju. Był również
przewodniczącym grupy ekspertów, która opracowała w 2013 r. wytyczne Polskiego
Towarzystwa Okulistycznego w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia
cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku oraz autorem Raportu Komisji ds.
Profilaktyki Schorzeń Przedniego Odcinka Oka u Noworodków opublikowanego w 1996r..
Był kierownikiem grantu w wyniku którego wykonano pomiary podstawowych parametrów
określających wzrost gałki ocznej i zmiany refrakcji oka u wcześniaków oraz dzieci w wieku

od 0 do 14 lat i w oparciu o uzyskane wyniki opracowano normy rozwoju anatomicznego i
optycznego oka u dzieci w Polsce w zależności od wieku.
Jako wykładowca był zapraszany do ośrodków okulistycznych w Holandii, Belgii, Czechach,
Anglii, Chinach, Sri Lance i Niemczech.
Brał udział w międzynarodowym programie szkolenia lekarzy ogólnych, pediatrów i
okulistów dotyczącym schorzeń powierzchni oka. Od 15 lat organizuje w Polsce cykle
szkoleń dotyczących tzw. „czerwonego oka” dla lekarzy POZ, pediatrów i okulistów. Od
2005r. jest organizatorem corocznych konferencji naukowych dla lekarzy okulistów
poświęconych praktycznym aspektom diagnostyki i leczenia zespołu „czerwonego oka”.

Ekspert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Fundacji Polsat.
Odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi
dla Obronności Kraju” oraz medalem „Pro Patria” przez Kierownika Urzędu ds. Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Zainteresowania pozazawodowe to historia architektury i podróże.

