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Włodzimierz Jarmundowicz (ur. 1947) – lekarz neurochirurg, absolwent 
Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1970). Po-
czątkowo zawodowo związany z WAM, gdzie uzyskał kolejne stopnie i ty-
tuły naukowe – od doktora nauk medycznych do profesora.

Od 1988 r. związany jest z Wrocławiem. Przez dziesięć lat pełnił funkcję 
ordynatora Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w Wojskowym Szpitalu Kli-
nicznym, a od 1999 r. jest kierownikiem Katedry Neurochirurgii Uniwersy-
tetu Medycznego im. Piastów Śląskich. Kieruje również Kliniką Neurochirur-
gii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Praca naukowa i dydaktyczna są 
jego pasją, jako lekarz zaś poświęcił się niezwykle trudnej dziedzinie – neu-
rochirurgii, która zajmuje się leczeniem chirurgicznym chorób i urazowych 
uszkodzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego. Dzięki niemu 
Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego należy do jed-
nej z najlepiej wyposażonych w najnowsze urządzenia i dysponuje wysoko 
wykwalifikowaną kadrą lekarską, co pozwala na wykonywanie skompliko-
wanych operacji mózgu i rdzenia kręgowego. Największe sukcesy profesora 
Jarmundowicza wiążą się z pracą na wrocławskim Uniwersytecie Medycz-
nym. W 2002 r. stworzył zespół złożony z neurochirurgów, neurofizjologów 
i specjalistów w dziedzinie rehabilitacji, który we współpracy z Instytutem 
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu rozpoczął prace, 
których celem było doprowadzenie do funkcjonalnej regeneracji rdzenia 
kręgowego w przypadku jego całkowitego urazowego uszkodzenia.

Ponaddwunastoletni wysiłek badawczy zakończył się powodzeniem. 
W 2014 r. po raz pierwszy, po zastosowanej oryginalnej terapii przeszcze-
pienia glejowych komórek węchowych, pobranych z opuszki węchowej, 
organu znajdującego się w jamie czaszki, oraz rekonstrukcji rdzenia, wyko-
rzystującej przeszczepy nerwowe, pacjent, który był całkowicie porażony, 
po wielomiesięcznej rehabilitacji uzyskał zdolność samodzielnego wykona-
nia kilkudziesięciu kroków. Publikacja na temat tego osiągnięcia w specjali-
stycznym czasopiśmie amerykańskim wywołała olbrzymie zainteresowanie 
na całym świecie. Prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz jest członkiem 
Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, a także wielu specjalistycznych to-
warzystw naukowych. Od osiemnastu lat jest konsultantem wojewódzkim 
w dziedzinie neurochirurgii. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.
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