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Od autorki

W XIX w. popularność zdobyła zabawa zwana kwestionariuszem Prousta, choć zdania są 
podzielone, czy znany francuski pisarz miał cokolwiek wspólnego z jej powstaniem. Na salo-
nach krążył wówczas stały zestaw pytań, a uzyskane odpowiedzi miały wiele mówić o osobie 
odpytywanego. 

W cyklu „Wywiad lekarski” chcieliśmy nawiązać do tej towarzyskiej rozrywki sprzed lat. 
Skomponowaliśmy zatem autorski zestaw pytań, które zadaliśmy wybitnym rozmówcom: pio-
nierom przecierającym nowe ścieżki w lecznictwie, pasjonatom, dla których zawód lekarza to 
misja i powołanie, zaangażowanym nauczycielom, dzielącym się swoją wiedzą i doświadcze-
niem z młodszymi adeptami kierunku lekarskiego. Ich osobiste historie niejednokrotnie spla-
tały się z historią medycyny. Wszystkie te rozmowy ukazały się na łamach „Pulsu Medycyny”. 
Zebraliśmy je w całość, by inspirowały, wzruszały, a chwilami bawiły kolejnych Czytelników.

Życzę miłej lektury!

Ewa Kurzyńska 
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Prof. Maciej Banach: 

Trudne egzaminy pojawiły się 
w życiu dopiero po studiach

Mój pierwszy dyżur…
Pierwszy dyżur miał miejsce na kardiochirurgii w kwietniu 2005 r. Byłem przerażony, na 
szczęście dyżurowałem z bardzo doświadczonym kolegą – dr. Leszkiem Wojtasikiem. 

Pacjent, którego nie zapomnę…
Jeden z operowanych pacjentów na kardiochirurgii, który w dodatku był mężem mojej 
dobrej znajomej. Co chwilę „zatrzymywał się” na stole operacyjnym. Na szczęście udało 
się go uratować po długiej reanimacji. 

Najtrudniejszy egzamin na medycynie…
W trakcie nauki nie było dla mnie trudnych egzaminów. Od samego początku podchodzi-
łem do każdego jak do wyzwania, które przede mną stoi. Pozostawała więc kwestia, na ile 
i jak sobie z tym wyzwaniem poradzę. Natomiast trudne egzaminy pojawiły się dopiero 
w życiu, po studiach.

Gdybym nie był lekarzem swojej specjalności, to…
Byłbym zapewne historykiem, prawnikiem. Odkąd pamiętam, zawsze uwielbiałem i uwiel-
biam historię. Niewykluczone też, że zostałbym matematykiem, tak jak Stefan Banach. 

Osobą, która inspiruje mnie najbardziej, jest…
To nie jest jedna osoba, to wiele osób, do których w swoim życiu się odwołuję i od któ-
rych wiele się nauczyłem. Zawsze imponował mi prof. Władysław Bartoszewski, z którego 
książek uczyłem się historii II wojny światowej, historii Powstania Warszawskiego – za 
jego upór, mądrość, wytrwałość i za umiejętność dialogu oraz rozwiązywania problemów. 
Kolejną osobą jest prof. Marian Zembala, mój mentor życiowy i zawodowy. Szanuję go 
za przełamywanie barier, umiejętność podejmowania trudnych decyzji i robienie rzeczy 
z pozoru niemożliwych. Dzięki nim podobne podejście towarzyszy mi od samego początku 
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zawodowej drogi. Im bardziej coś jest trudne i niemożliwe, tym bardziej jestem zmotywo-
wany, aby to zrobić.

Święty Graal medycyny to…
Lek na nowotwór, ale to przecież oczywiste. Dla mnie to poszukiwanie nowych rozwiązań 
diagnostycznych i terapeutycznych, które istotnie zmniejszą zachorowalność i śmiertel-
ność na choroby serca i naczyń. To także skuteczna profilaktyka pierwotna – ona jest 
Świętym Graalem medycyny. Dlatego obecnie ciężko pracujemy nad szczepionką na 
miażdżycę, która hamuje białko PCSK9. Zaczynamy fazę badań na ludziach – proszę trzy-
mać kciuki.

Przełomowy moment w mojej karierze to…
Zapewne dwa takie momenty. Pierwszy to decyzja, by nie czekać dłużej na otwarcie spe-
cjalizacji z kardiochirurgii i iść na kardiologię. Druga to niełatwa decyzja, by wziąć tekę 
wiceministra nauki w wieku 33 lat. 

Stereotypy, które wciąż pokutują w medycynie…
Nadmierna wiara w leki i możliwości terapeutyczne, szczególnie u młodszej części społe-
czeństwa. A co za tym idzie – brak profilaktyki, by uniknąć choroby lub wydłużyć czas do 
jej powstania. Jednocześnie pokutuje także nadmierna, często patologiczna wiara w to, 
że leki szkodzą i mogą np. uszkodzić wątrobę lub inne narządy, dlatego lepiej nie leczyć 
chorób, które mamy, lub leczyć się nieregularnie, co tylko pogłębia wyzwanie, jakie mamy 
z optymalizacją terapii. 

Kiedy jestem pacjentem, to…
Jak każdy facet, a do tego lekarz, czytaj: hipochondryk, jestem obłożnie chory, z wizją 
umierania niemalże…

Kiedy nie pracuję, to…
Jestem z rodziną, która jest dla mnie najwspanialszą odskocznią. Ale szczerze, ja chyba 
zawsze pracuję i planuję, szczególnie w trakcie odpoczynku, jazdy samochodem – wów-
czas powstają moje najlepsze pomysły. Tylko proszę tego nie mówić żonie!

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach – Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa 

Miażdżycowego (EAS; 2021-2024), założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, grupy 

Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów 

Lipidowych (ILEP). Profesor wizytujący University of Alabama w Birmingham (UAB), University 

of California at Irvine (UCI) oraz University of Medicine and Pharmacy Victor Babes w Timisoarze 

w Rumunii. 
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Prof. Andrzej Bochenek: 

Interesuje mnie wiele rzeczy, 
pasjonuje medycyna

Wyjątkowy dyżur…
Najtrudniejsze są pierwsze samodzielne dyżury. Po okresie, gdy dyżuruje się ze starszymi 
i bardziej doświadczonymi kolegami, przychodzi czas, kiedy cała odpowiedzialność spada 
na ciebie. Obecnie ta odpowiedzialność jest bardziej rozłożona na zespoły, opieramy się na 
standardach postępowania, do których w każdej chwili można sięgnąć. Dzisiaj lekarz ma 
do dyspozycji tomograf komputerowy na SOR, może natychmiast zlecić badanie echokar-
diograficzne, ale były takie czasy i to wcale nie tak dawno, bo 20 czy 30 lat temu, gdy 
w szpitalach takiej aparatury nie było. Musieliśmy opierać się na doświadczeniu i tzw. 
nosie klinicznym.

Początkowo pracowałem jako chirurg ogólny w Zabrzu i jedynym badaniem obrazo-
wym, jakie można było wykonać, był rentgen. A obejmowaliśmy obszarem działania bar-
dzo duży region, górniczy, gdzie zdarzały się wypadki w kopalniach. I nierzadko trzeba 
było wykonywać różnego rodzaju operacje. W latach 70., 80. ubiegłego wieku byliśmy 
chirurgami ogólnymi, którzy musieli brać na swoje barki np. wykonanie otworów trepa-
nacyjnych w czaszce, bo pacjent miał krwiak, który trzeba było opróżnić. Wyzwaniem 
były rozległe operacje jelit, śledziony, po urazach komunikacyjnych. Teraz na szczę-
ście jest inaczej. Dziś chirurg ogólny może pacjenta skierować np. na ortopedię, a gdy 
trzeba, na neurochirurgię.

Dyżurami, które zapadły mi w pamięć, są te najbardziej stresujące, odbywane za gra-
nicą, gdzie pracowałem ramię w ramię z lekarzami z innego systemu ochrony zdrowia. 
Do dziś jest żywy w mej pamięci jeden z dyżurów podczas pracy w Wielkiej Brytanii, 
gdy miał miejsce wypadek samolotu. Maszyna rozbiła się niedaleko Manchesteru i do 
naszego szpitala trafiło wielu pacjentów z tętniakami aorty, których trzeba było w trybie 
pilnym operować.
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Pacjent, którego nie zapomnę…
Trudno wybrać jedną osobę. Ale skoro muszę, to opowiem o młodym człowieku, który 
w trakcie obiadu świątecznego doznał nagłego bólu w klatce piersiowej i stracił przy-
tomność. Został przywieziony do nas i diagnostyka wykazała, że miał rozwarstwiającego 
tętniaka aorty. To były lata 80. i nie mieliśmy jeszcze takiego doświadczenia w leczeniu 
tętniaków, jak obecnie. Tego młodego człowieka zoperowaliśmy, mając z badań obrazo-
wych tylko zdjęcie RTG i bardzo słabej jakości badanie echokardiograficzne. Udało nam 
się go zoperować, ale pacjent nie wybudzał się przez prawie 30 dni. Czas mijał, rokowanie 
było coraz poważniejsze. Nagle, gdy traciliśmy już nadzieję, pacjent się wybudził, podjął 
rehabilitację i szybko wrócił do formy.

Potem musiał mieć kolejną operację dalszego odcinka rozwarstwienia. Zabieg się udał. 
Po wielu latach ten mężczyzna przyszedł do mnie i pochwalił się, że obronił doktorat, ma 
habilitację, założył rodzinę i żyje pełnią życia. Miałem wówczas kolosalną satysfakcję jako 
lekarz, bo tego człowieka udało się uratować niemal cudem. Takich pacjentów pamięta 
się najbardziej.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
Ponieważ noszę takie samo nazwisko jak autor wielokrotnie wznawianego podręcz-
nika anatomii, to — mimo braku pokrewieństwa z prof. Adamem Bochenkiem — oczeki-
wano ode mnie doskonałego przygotowania właśnie z tej dziedziny. Na szczęście, dzięki 
mojej wymagającej nauczycielce, przeszedłem przez egzamin z anatomii bardzo dobrze. 
Natomiast drugim, którego się obawiałem, był egzamin z histologii. Jeden z tych, przez 
które najczęściej odpadało się ze studiów. Pamiętam, że poradziłem sobie z pytaniami 
o rozwój zęba. Potem zaczęło się odpytywanie o rozwój krwi, zagadnienie, którego oba-
wiałem się najbardziej. Egzaminujący mnie docent zapytał o trombocyty, które szczegó-
łowo opisałem. Nagle słyszę: „Niech pan mi powie, co to są zakrwinki?”.

Zbaraniałem, bo nigdy nie słyszałem o zakrwinkach. Zacząłem się jąkać, tłumaczyć, że nie 
wiem, o co chodzi. Egzaminator spojrzał na mnie dziwnie i wybuchnął śmiechem: „No, 
ale jak to pan nie słyszał! Przecież już pan o nich mówił!”. I dopiero wtedy skojarzyłem, że 
nie pyta mnie o nową formę krwi, która nazywa się „zakrwinka”, tylko o trombocyty, czyli 
płytki krwi. Dziś się z tego śmieję, ale wtedy nie było mi do śmiechu.

Gdybym nie był lekarzem…
Nie miałem wśród krewnych lekarzy. Wybrałem ten zawód tylko dlatego, że miałem faj-
nych nauczycieli z biologii. Z chemii nie byłem żadnym orłem, a trzeba było zdawać na 
egzaminach wstępnych chemię i fizykę. Na medycynę dostałem się ledwo, ledwo. Próg 
przyjęcia wynosił 73 punkty i właśnie tyle miałem. Moja rodzina była bardziej politech-
niczna, związana z budownictwem.

Kim bym został, jeżeli nie lekarzem? Gdybym lepiej znał matematykę i fizykę, to pew-
nie poszedłbym na politechnikę i został architektem albo budowlańcem. To zresztą się 
w moim życiorysie przewija, bo bez przerwy coś remontowałem. Dwa razy odnawia-
łem klinikę kardiochirurgii, którą prof. Zbigniew Religa przekazał mi jako nowoczesną, 
ale po 5 latach już wymagała modernizacji. Potem udało mi się pomagać w budowie 
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kardiochirurgii w Zamościu, nie mówiąc już o tym, że zaczynaliśmy z profesorami Religą 
i Zembalą od budowania sal operacyjnych.

Na samym końcu udało mi się z kolegami stworzyć wyjątkowe sale operacyjne w Polsko- 
-Amerykańskich Klinikach Serca. Chciałem, by miały okna, naturalne światło. Wszyscy 
architekci, z którymi współpracowałem, dopytywali, czy jestem pewien, bo ze wzglę-
dów energetycznych lepiej, żeby okien nie było. Nie odpuściłem i mamy dziś w PAKS 
wyjątkowe sale operacyjne — większe i z przepięknym widokiem na góry. Przy tak 
długich operacjach jak nasze, czasami dobrze jest spojrzeć w okno, na słońce albo na 
padający deszcz.

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej… 
W naszym zawodzie trzeba mieć trochę szczęścia, także do ludzi. W całej swojej 
karierze nie miałem żadnych znajomości czy koneksji lekarskich i musiałem przebijać 
się samemu, ale zawsze trafiałem na bardzo dobrych nauczycieli. Moim pierwszym 
mistrzem był prof. Tadeusz Paliwoda, bardzo światły chirurg, który prowadził Klinikę 
Chirurgii Serca i Naczyń. Miałem u niego możliwość rozwijać się jako chirurg ogólny. 
Później trafiłem w Anglii na prof. Johna Baileya, który także był doskonałym nauczy-
cielem. Z kolei praca z prof. Zbigniewem Religą dodała mi skrzydeł. Od niego dosta-
łem kolosalną samodzielność, popartą mądrym nadzorem. Dzięki prof. Relidze zostałem 
kierownikiem kliniki w Ochojcu, którą prowadziłem 25 lat. Tam poznałem też fanta-
stycznych kardiologów. Największe wrażenie zrobił na mnie prof. Leszek Giec, który był 
twórcą kardiologii w szpitalu w Ochojcu. Wymienione przeze mnie osoby to ludzie, któ-
rzy mnie inspirowali do tego, żeby być dobrym lekarzem. Muszę powiedzieć, że dla leka-
rza najgorsze, to trafić na zazdrosnego ordynatora czy profesora, który nie pozwala się 
rozwijać. Ja miałem wielkie szczęście, że nigdy na takich ludzi nie trafiłem. Niestety, bar-
dzo często jest inaczej i wiele talentów tracimy tylko dlatego, że nie trafiają na dobrych 
mistrzów.

Święty Graal medycyny to…
Moim zdaniem szczepionka, która uchroni nas przed antybiotykoopornymi bakteriami 
i przed epidemiami, które nas czekają. Od wielu lat czytałem w czasopismach medycz-
nych o grożących nam pandemiach i brzmiało to jak fantastyczne opowieści. Do czasu, 
gdy zetknąłem się z pandemią COVID-19 i bardzo zaraźliwym wirusem SARS-CoV-2. 
Medycyna i ludzie ją tworzący powinni skoncentrować się na uniknięciu podobnych 
zagrożeń w przyszłości.

Przełomowy moment w mojej karierze…
Zaczynałem jako chirurg ogólny, potem zrobiłem specjalizację z angiologii i praco-
wałem na chirurgii naczyniowej. Przełomowym momentem w mojej karierze była 
możliwość wyjazdu do Sztokholmu dzięki prof. Paliwodzie, z którym w stolicy Szwecji 
spędziłem dwa tygodnie. Tam po raz pierwszy zobaczyłem całkiem inną medycynę, 
inną chirurgię. Poznałem profesora Olafa Björka, który stworzył jedną z pierwszych 
zastawek uchylnych. Otarłem się o nowoczesną kardiochirurgię: zobaczyłem, że po 
operacjach serca wcale nie trzeba umierać, nie trzeba mieć powikłań. To był przeło-
mowy moment.
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A drugi miał miejsce podczas stażu w Wielkiej Brytanii, gdy dostałem telefon z Polski. 
Usłyszałem, że do Zabrza przyjechał prof. Zbigniew Religa i będzie możliwość tworzenia 
nowoczesnej kardiochirurgii w rodzinnym kraju. Bardzo się zastanawiałem, czy zostać 
w Anglii, czy wracać do Polski, gdzie trwał stan wojenny. Wróciłem i uważam, że była to 
jedna z moich najlepszych decyzji, bo spowodowała absolutny przełom w mojej karierze.

Gdy jestem pacjentem, to…
Na szczęście pacjentem nie byłem zbyt często. Miałem jedną operację, jakieś urazy na 
nartach. Gdy jednak jestem pacjentem, zachowuję się troszeczkę inaczej. Przede wszyst-
kim doceniam pracę pielęgniarek i lekarzy. Staram się nie być roszczeniowy i ufać leka-
rzom, którzy mnie leczą. W dobie Internetu pacjenci są znacznie lepiej wyedukowani niż 
kiedyś. To już nie są czasy, gdy pacjent przychodzi i ślepo ufa specjaliście. Dzisiaj, gdy 
kwalifikuję chorego do operacji, nierzadko słyszę od niego najnowsze informacje o rodza-
jach zastawek. Słucham, że pacjent by chciał taką, a nie taką. Trudno czasami pacjentowi 
wytłumaczyć, dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej.

W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
Najbardziej przeszkadza mi sytuacja, gdy do systemu ochrony zdrowia mieszają się poli-
tycy. Był taki czas, gdy miała miejsce masowa wymiana dyrektorów, autorytetów w szpi-
talach. Uważam, że to też spowodowało dużo problemów w służbie zdrowia. Szczerze 
powiedziawszy, troszeczkę odetchnąłem, gdy przeszedłem na emeryturę. Wcześniej pra-
cowałem w szpitalach dobrze zarządzanych, prywatnych jednostkach. Tam całkiem ina-
czej traktuje się ludzi.

Wymagany jest wzajemny szacunek: lekarzy do administracji, ale także administracji 
do lekarzy. Nie można podważać stanowiska lekarzy tylko dlatego, że się działa z pozycji 
dyrektora szpitala czy rektora uczelni. Polska będzie sobie musiała z tym poradzić.

Kiedy nie pracuję… 
Spędzam czas bardzo różnie, najczęściej z rodziną, na wakacjach. Często jestem pytany, 
czy mam jakieś hobby? Chodzę z żoną z kijkami. Staram się spędzać trochę czasu z wnu-
kami. Lubię oglądać telewizję albo dobre filmy. Interesuje mnie wiele rzeczy, ale żadna 
nie pasjonuje tak bardzo, jak medycyna. I to jest problem. Mógłbym już nie pracować, 
ale ciągle pracuję, ciągle operuję, ciągle jestem konsultantem Polsko-Amerykańskich 
Klinik Serca do spraw kardiochirurgii. To sprawia mi ogromną przyjemność i jest źró-
dłem satysfakcji.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej, 

kardiochirurgii i angiologii, współzałożycielem sieci klinik American Heart of Poland. Od 1973 roku 

pracował w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu, początkowo pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody. 

W latach 1984–1988 był zastępcą prof. Zbigniewa Religii, z którym uczestniczył w pierwszych 

udanych przeszczepach serca i w pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania 

niewydolnego serca. 
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Prof. Barbara Cybulska: 

Nie mam innego hobby niż 
lipidologia

Przełomowy moment w mojej karierze…
W latach 60. ubiegłego wieku, jako dwudziestokilkulatka, trafiłam do Kliniki Chorób 
Wewnętrznych Studium Doskonalenia Lekarzy, kierowanej przez prof. Edwarda Rużyłłę. 
To zaważyło na całym moim życiu. Prof. Rużyłło był człowiekiem o wybitnej osobowości. 
Przeciętność w jego zespole była źle widziana. Każdy z asystentów chciał być dobry, czymś 
się wyróżnić. Panowała duża, ale zdrowa rywalizacja. Z tego środowiska wyszło wielu pro-
fesorów, m.in. prof. Wiktor Szostak, internista i lipidolog, prof. Jan Dzieniszewski, prof. 
Witold Bartnik, świetni gastroenterolodzy, prof. Janusz Nauman, endokrynolog.

Mieliśmy cykliczne spotkania naukowe, na które przygotowywaliśmy referaty. Aby god-
nie podołać zadaniu, chodziło się do Głównej Biblioteki Lekarskiej, gdzie z dużym opóź-
nieniem, ale jednak docierały zagraniczne czasopisma naukowe z najnowszymi doniesie-
niami. Chodziłam i ja, zabierając ze sobą kalkę, która była niezbędna do skopiowania rycin. 
Następnie przenosiło się je na kartki perforowane i przez epidiaskop „rzucało” na ekran 
podczas wykładu. Tak było przed erą slajdów.

Pewnego razu okazało się, że w jednym miesiącu mam do przygotowania aż trzy takie 
referaty. Pomyślałam, że nie dam rady i że pewnie profesor chce się mnie w ten ele-
gancki sposób pozbyć. Miałam do opracowania: przeciwkrzepliwe leczenie zawału serca, 
nowoczesne leczenie cukrzycy i chorobę Whipple’a, bardzo rzadką chorobę gastrolo-
giczną. Z trudem, ale podołałam wyzwaniu. Po tych wykładach prof. Rużyłło wezwał mnie 
i powiedział: „Pani Basiu, będzie pani dobrym wykładowcą, niech pani się tego trzyma”. 
Rozpoczęłam studia doktoranckie i faktycznie, przez całe swoje zawodowe życie bardzo 
lubiłam wykładać. Tę miłość do nauczania zaszczepił mi mój mentor.

Drugim moim mistrzem był prof. Wiktor Szostak, który jest lipidologiem i wzbu-
dził moje zainteresowania w tym kierunku. To dzięki niemu i prof. Małgorzacie 
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Ciświckiej-Sznajderman z wielką pasją do dziś zajmuję się gospodarką zaburzeń lipido-
wych, ich genetycznymi przyczynami, leczeniem i lekami. To byli ludzie, którzy tworzyli 
lipidologię w Polsce. Rozpalali moje ambicje, chciałam się dzięki nim rozwijać. W domu 
miałam naukowy doping. Moja mama przed wojną skończyła historię na Uniwersytecie 
Warszawskim, tata był inżynierem geodetą po Politechnice Warszawskiej. Miałam dzięki 
nim taki „background inteligencki”.

Wyjątkowy dyżur…
Byłam młodym lekarzem na stażu w klinice prof. Edwarda Rużyłły. Zaczęłam pierwsze 
dyżury, ale zawsze nadzorował mnie starszy kolega, który był pod telefonem i gdybym miała 
jakiś problem, to mogłam do niego zadzwonić. Pewnego razu pogotowie przywiozło do 
nas młodego człowieka, który w kawiarni na Nowym Świecie zażył żelazocyjanek potasu 
razem z winem. Wystąpiło ciężkie zatrucie, utrata przytomności. Nie wiedziałam, jakie anti-
dotum podać, nigdy się nie zetknęłam z takim przypadkiem. To były czasy, gdy nie można 
było po prostu zajrzeć do Internetu i sprawdzić. Za całą pomoc musiała wystarczyć pod-
ręczna biblioteczka w pokoju lekarza dyżurnego, gdzie znalazłam poradnik „Postępowanie 
w nagłych przypadkach” autorstwa prof. Dymitra Aleksandrowa i prof. Wandy Wysznackiej.

Znalazłam informację, co robić: odtrutką był tiosiarczan sodu. Jednak tego preparatu 
w szpitalu akurat nie było! Ustaliłam, że jest w aptece przy ul. Zielnej, gdzie czym prę-
dzej wysłałam uczennicę pielęgniarstwa, dając jej pieniądze na lek. Wybiegła jak stała, 
w fartuchu szpitalnym i zaczęła łapać taksówkę. Nie było to łatwe, więc obrotna panna 
zaangażowała do pomocy przechodniów. Tymczasem przyszedł do mnie starszy dyżuru, 
chirurg, który nadzorował wszystkich dyżurujących lekarzy. Z surową miną zapytał, co 
wyprawiamy, bo doszły go słuchy, że ludzie przed szpitalem pomagają w znalezieniu tak-
sówki dla pacjenta, a tego robić nie wolno. Wytłumaczyłam, o co chodzi, wróciła pielę-
gniarka i podałam choremu lek.

To jednak nie był koniec kłopotów. Pacjent miał zaburzenia oddychania, a jedyne sztuczne 
płuco pozostawało w gotowości na oddziale chirurgii, gdzie był ostry dyżur. Do czasu jego 
zakończenia, do północy, musieliśmy sobie radzić, używając prostego aparatu AMBU do 
wtłaczania powietrza do płuc pacjenta. Udało się, doczekał rana. Na porannym obchodzie 
do pacjenta podszedł doc. Kosieradzki, którego bardzo ceniłam. Bardzo uważał na to, żeby 
pacjent nie miał pleśniawek. Pamiętam, że zajrzał do ust chorego i powiedział z naganą: 
„Pani doktor, pacjent ma pleśniawki!”. Biorąc pod uwagę stan pacjenta, stres, jaki wiązał 
się z opieką nad nim, to było… zaskakujące.

Pacjent, którego nie zapomnę…
Zarówno naukowo, jak i jako lekarz praktyk zajmowałam się zaburzeniami gospodarki 
lipidowej. Przyjmowałam raz w tygodniu w poradni w szpitalu na Solcu i pewnego dnia 
przyjechały do mnie dwie siostry z południa Polski. Skierowano je do nas z powodu nawra-
cających, przewlekłych bólów brzucha, które — jak przypuszczano — mogły mieć związek 
z wysokim stężeniem lipidów we krwi. Zleciłam badania, pacjentkom pobrano krew. Po jej 
odwirowaniu osocze było… mleczne. Po 12 godzinach przechowywania w lodówce nagro-
madzone w osoczu chylomikrony utworzyły na powierzchni próbki jakby kożuch, a pod 
spodem była klarowna surowica.
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Zagadka została rozwiązana: pacjentki miały bardzo rzadką genetyczną chorobę — 
rodzinny zespół chylomikronemii. To schorzenie występujące u 1-2 osób na milion. We 
krwi chorego gromadzi się tłuszcz w postaci lipoprotein: chylomikronów, składających 
się w 90 proc. z trójglicerydów. U osób zdrowych cząsteczki te są rozkładane w układzie 
krążenia przez specjalny enzym, lipazę lipoproteinową. U moich pacjentek ten mechanizm 
nie działał, a leku nie było. Jednym remedium była ścisła dieta bardzo niskotłuszczowa. 
Pomogła, spadło stężenie trójglicerydów, choć nadal nie było w normie. Dziś takim cho-
rym można już pomóc skuteczniej. W 2020 r. amerykańska FDA zatwierdziła pierwszy lek 
biologiczny dla pacjentów z rodzinną trójglicerydemią. Jest on w stanie obniżyć wyjściowe 
stężenie trójglicerydów o ponad 70 proc. To jest nadzieja dla tych pacjentów.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
Zdecydowanie egzamin z psychiatrii, który zdawałam w szpitalu w Tworkach. Mieliśmy za 
zadanie postawić rozpoznanie, na podstawie wywiadu, u wytypowanego przez profesora 
pacjenta. To były czasy, gdy diagnozowano głównie dwa schorzenia natury psychicznej: 
schizofrenię i cyklofrenię, czyli zespół maniakalno-depresyjny. Dostałam pacjentkę, u któ-
rej przypuszczałam, że występuje schizofrenia. Jednak nie wszystkie objawy się zgadzały. 
Uczono nas wówczas, że u pacjenta ze schizofrenią typowy jest zanik uczuć wyższych. 
Chory obojętnieje na związki z ludźmi. Tymczasem „moja” pacjentka mówiła, że tęskni do 
rodziny, dzieci i męża. Jednocześnie pytana o choroby psychiczne występujące w rodzinie 
przyznała, że na schizofrenię choruje jej siostra. Z duszą na ramieniu poszłam do profe-
sora. Powiedziałam, że podejrzewam schizofrenię, ale przyznałam się też do wątpliwości. 
Egzamin zdałam, choć nie byłam do końca pewna ostatecznego wyniku.

Gdybym nie była lekarzem…
Nie jestem w stanie nawet wyobrazić sobie, że mogłabym robić w życiu coś innego. Bycie 
lekarzem było mi pisane.

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej…
Na swojej zawodowej drodze spotkałam wiele takich osób: prof. Edwarda Rużyłłę, prof. 
Wiktora Szostaka. Gdybym dziś zaczynała swoją zawodową drogę, specjalizowałabym 
się w kardiologii. Dlaczego? Bo nie przeszkadzałoby mi to zostać także lipidologiem. 
Przełomem był rok 1994, gdy pojawiła się pierwsza statyna. Okazało się, że jej stosowanie 
w prewencji wtórnej u pacjentów po zawale serca przekładało się po 5 latach na mniej 
ostrych zespołów wieńcowych, mniej zgonów, dłuższe życie. Te wyniki sprawiły, że kardio-
lodzy zwrócili się także ku lipidologii. I dobrze.

Święty Graal medycyny to…
Uważam, że dziś to przede wszystkim szczepionka przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 
Czekam na nią nie tylko jako lekarz, ale także po prostu człowiek, ponieważ z racji wieku 
jestem w grupie ryzyka cięższego przebiegu choroby COVID-19. Bardzo mnie dener-
wuje, gdy słyszę w telewizji statystyki dotyczące zgonów i informację, że większość 
zmarłych to osoby starsze, które miały choroby współistniejące. Czy taka retoryka ma 
niby pocieszyć młodych? Trzeba mówić, że te choroby współistniejące, takie jak cukrzyca 
czy nadciśnienie, jeżeli są dobrze kontrolowane, nie zwiększają ryzyka zgonu z powodu 
koronawirusa.
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Gdy jestem pacjentem, to…
Szukam porady u kolegów albo chodzę prywatnie do lekarza. Nigdy nie byłam u swojego 
lekarza rodzinnego, choć jestem do przychodni POZ zapisana od dobrych paru lat.

W wykonywaniu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
Biurokracja. Z każdym rokiem coraz bardziej uprzykrza lekarzom życie i zabiera czas, który 
powinien być przeznaczony dla pacjenta.

Kiedy nie pracuję…
Bardzo mi przykro, ale nie mam innego hobby niż lipidologia. Dalej dużo pracuję, poprzednio 
przez ponad 40 lat w Instytucie Żywności i Żywienia oraz Poradni Chorób Metabolicznych 
w tymże instytucie, a obecnie — również na całym etacie — w Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego — Państwowym Zakładzie Higieny. Zajmuję się lipidami w aspekcie 
żywienia, a także farmakoterapią. Wciąż dużo publikuję. Bardzo dobrze mi się współpracuje 
z prof. Maciejem Banachem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, 
który bardzo integruje nasze środowisko. Świetnym lipidologiem i bardzo dobrym wykła-
dowcą jest też prof. Krzysztof Filipiak. Obecnie pochłania mnie pisanie rozdziałów, które 
ukażą się w wytycznych postępowania w dyslipidemiach dla lekarzy rodzinnych. Oddaję się 
temu w każdej wolnej chwili. Zatem, gdy nie pracuję, to… pracuję.

Prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych 

i higieny żywienia człowieka w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego — Państwowym 

Zakładzie Higieny. Wcześniej pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia oraz w Szkole Zdrowia 

Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Niekwestionowany autorytet 

w postępowaniu z pacjentami z zaburzeniami lipidowymi.  
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Prof. Andrzej Deptała: 

Biurokracja zabija medycynę 
jako sztukę

Wyjątkowy dyżur…
Było takich wiele i trudno wybrać jeden. Z pewnością jednym z najbardziej emocjonu-
jących był dyżur, który pełniłem w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku, pracując 
w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej przy 
ul. Banacha 1a, w Klinice Hematologii i Chorób Wewnętrznych, którą kierowała prof. 
Zofia Kuratowska. W tamtym czasie obowiązywała rejonizacja i w związku z tym kli-
nika miała obowiązek przyjmowania nie tylko pacjentów hematologicznych, ale wszyst-
kich chorych internistycznych z tzw. rejonu. Podczas jednego z takich dyżurów, który 
pełniłem jako młodszy lekarz, musieliśmy przyjąć aż 13 chorych z różnymi chorobami 
internistycznymi, w tym dwóch pacjentów, którzy wymagali resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej i jednego we wstrząsie z krwotokiem z górnego odcinka przewodu pokar-
mowego. Razem ze starszym kolegą uwijaliśmy się jak w ukropie, nikt w czasie tego 
dyżuru nie umarł, więc byłem z siebie dumny. Miałem przy tym okazję podpatrzeć, jak 
pracuje doświadczony lekarz, jakim był szef dyżuru, dr Jerzy Raczyński, który chętnie 
dzielił się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Pacjent, którego nie zapomnę…
Ten pacjent nadal żyje. Poznaliśmy się w 1992 r. To był mężczyzna tuż po czterdziestce, 
u którego rozpoznałem przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). W tamtym czasie nie 
mieliśmy tak nowoczesnych leków dla tych chorych, jakie są obecnie. Praktycznie jedy-
nym lekiem był chlorambucyl, który zastosowałem u pacjenta w sposób niekonwencjo-
nalny, a mianowicie duże dawki nasycające w celu uzyskania remisji, i następnie mniejsze 
przez 2 lata, aby ją podtrzymać. Udało się uzyskać całkowitą remisję i przez następne 
10 lat pacjent nie miał śladu białaczki w organizmie.

Choroba nawróciła w XXI w., ale dysponowaliśmy już szerszym arsenałem leków i z pomocą 
nowoczesnych terapii udało się uzyskać kolejną remisję, która utrzymuje się do tej pory. 
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Pamiętam tego pacjenta, ponieważ w chwili postawienia rozpoznania dla tego stadium 
klinicznego zaawansowania PBL prognozowane przeżycie wynosiło 7-10 lat. Tymczasem 
minęło ponad 28 lat, a mój podopieczny żyje i ma się dobrze.

Jak udało się odnieść taki sukces, wbrew rokowaniu i ograniczonym opcjom 
terapeutycznym, którymi wtedy lekarze dysponowali?

Na wynik leczenia onkologicznego składa się wiele czynników. Z jednej strony biologia 
samego nowotworu, którą poznajemy coraz lepiej w ostatnich latach. Wiemy już, że 
nawet jeśli nowotwór ma tę samą nazwę, to u dwóch chorych jego biologia, a co za tym 
idzie przebieg choroby mogą być zupełnie różne. To zależy od wielu dodatkowych składo-
wych, głównie na poziomie molekularnym. Kolejnym czynnikiem, decydującym o przeży-
ciu, jest stan ogólny samego pacjenta, tzn.: w jakim jest wieku, czy ma choroby współ-
istniejące, w jakim jest stanie sprawności, czy wymaga dodatkowych terapii itp. Dużą 
rolę odgrywa również jego własne nastawienie psychiczne, a także to, czy ma wsparcie 
w bliskich osobach.

Trzecim elementem, który może przechylić szalę na korzyść pacjenta, jest oczywiście 
reakcja organizmu na stosowaną chemioterapię oraz zapobieganie niekorzystnym skut-
kom terapii i ich zwalczanie. Nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale umiemy 
zapobiegać niepożądanym działaniom cytostatyków, a także je leczyć. To najtrudniej-
szy element do oszacowania, ponieważ w wielu wypadkach zależy to od polimorfizmu 
genów, które metabolizują związki chemiczne, a także od interakcji, jeśli chory zażywa 
wiele leków z różnych grup. Wiadomo, że są różnice w reakcji na leki zależne od rasy, 
płci, wydolności wątroby, nerek, stanu układu krążenia itd. Jeden pacjent może reago-
wać gwałtownie na dany lek, inny zupełnie nie będzie miał objawów niepożądanych. Te 
wszystkie składowe będą wypadkową zasadniczej rzeczy, czyli czasu przeżycia chorego 
i jakości jego życia. W przypadku tego pacjenta te trzy elementy zagrały na jego korzyść 
i stąd tak dobry efekt.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
Opowiem o egzaminie, który nie był najtrudniejszy, ale to był jedyny egzamin na studiach, 
z którego w pierwszym terminie dostałem dwóję. Dopiero w terminie poprawkowym 
otrzymałem ocenę bardzo dobrą. Potknąłem się na historii medycyny. Z tego przedmiotu 
trzeba się było uczyć o Hipokratesie, Paracelsusie, Galenie, Awicennie i ich wymysłach, 
które nijak się miały do współczesnej medycyny. To mnie zupełnie nie interesowało, nie 
nauczyłem się i stąd w pierwszym terminie oblałem.

Z innych dziedzin niewątpliwie trudnym egzaminem była anatomia. Jako świeżo upieczony 
student medycyny musiałem przyswoić na pamięć wiele pojęć i zagadnień, dotychczas 
nieznanych, i to nie tylko po polsku, ale też po łacinie. Na egzaminie praktycznym otrzy-
maliśmy różne preparaty tkanek i narządów z powtykanymi w nie szpileczkami i trzeba 
było opisać, co to jest. To zdecydowanie nie było łatwe! Ten egzamin zdałem w pierw-
szym terminie, jako jeden z pięciu osób z grupy studenckiej, bo nie żałowałem czasu na 
sumienną naukę, uważając, że anatomię lekarz musi dobrze znać, by rzetelnie wykonywać 
swój zawód.
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Gdybym nie był lekarzem…
To prawdopodobnie mógłbym zostać śpiewakiem operowym. Lubię śpiewać i interesuję 
się operą. To jest moje hobby i przyznam, że co nieco umiem. W podstawówce skończyłem 
szkołę muzyczną w klasie fortepianu, potem w liceum grałem w zespole młodzieżowym 
na organach elektrycznych. Czasami zastępowałem też organistę w kościele — grałem 
i śpiewałem podczas mszy. Muzyka była zawsze i jest nadal dla mnie ważna. Bądź co bądź 
moja prababka ze strony ojca była z domu Paderewska. Dlatego, gdybym nie poświęcił 
się medycynie, być może wybrałbym karierę muzyczną. Nie wiem, z jakim skutkiem, nie 
będzie mi dane to sprawdzić.

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej…
Było wiele takich osób. Jedną z nich, niezwykle ważną, która zainspirowała mnie do stu-
diów medycznych, był mój nauczyciel chemii, nieżyjący już mgr Michał Obojski. Potrafił 
wpoić we mnie zamiłowanie do nauk przyrodniczych i skłonność do precyzji. Później taką 
osobą był mój pierwszy nauczyciel zawodu lekarza prof. Sławomir Pawelski, też już nieży-
jący. Po studiach zacząłem pracę w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, właśnie pod 
jego kierunkiem. Podziwiałem profesora, który był dla mnie guru zarówno pod względem 
naukowym, jak i klinicznym. Jako lekarz praktyk był znakomicie przygotowany do swojego 
zawodu, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentem, o prawidłowe diagnozowanie i właściwy 
sposób leczenia. Zainspirował mnie do wyboru specjalizacji.

Żeby zostać hematologiem, trzeba było najpierw odbyć dwustopniową specjalizację 
z chorób wewnętrznych, a potem zdawać hematologię. Dopiero na końcu kształcenia, 
gdy już byłem doświadczonym hematologiem oraz uzyskałem stopnie naukowe doktora 
i doktora habilitowanego, zostałem specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej. Nigdy nie 
żałowałem swoich wyborów.

Zarówno hematologia, jak i onkologia to fascynujące dziedziny medycyny.
Jestem świadkiem i uczestnikiem nieprawdopodobnego postępu w leczeniu chorób nowo-
tworowych, zarówno guzów litych, jak i chorób układu krwiotwórczego oraz limfatycz-
nego. Moja praca zawodowa z jednej strony pozwala na nieustanną fascynację nauką 
i jej osiągnięciami, a z drugiej strony daje narzędzia, by pomóc pacjentom. Nawet jeśli nie 
wyleczymy chorego z choroby nowotworowej, to w wielu przypadkach udaje się uzyskać 
przedłużenie życia, uczynić z nowotworu chorobę przewlekłą. Jest wiele innych chorób 
przewlekłych, których na ogół nie udaje się uleczyć, np. cukrzyca, miażdżyca, choroba 
nadciśnieniowa itd. W tych schorzeniach pacjent musi przyjmować leki do końca życia. 
I to samo coraz częściej dzieje się w nowotworach, np. w raku piersi, raku jelita grubego, 
raku prostaty, niektórych typach raka płuca itd. Te efekty nie są jeszcze tak spektakularne, 
jak np. w przypadku nadciśnienia tętniczego, ale krok za krokiem staramy się poprawiać 
wskaźniki przeżyć u pacjentów onkologicznych.

Święty Graal w medycynie…
Dla mnie to przede wszystkim imatynib, czyli lek celowany molekularnie, który zrewo-
lucjonizował leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i nowotworów podścieliskowych 
przewodu pokarmowego (GIST), czyli chorób, które jeszcze 15-20 lat temu uchodziły za 
nieuleczalne. W przypadku przewlekłej białaczki szpikowej pacjenci żyli ok. 5-7 lat, a dziś 
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ta choroba stała się praktycznie uleczalna w 80 proc. przypadków. Jeżeli chodzi o GIST, 
to również udaje się uzyskać kilkunastoletnie przeżycia u większości chorych, stosując 
kolejno imatynib, a w razie progresji sunitynib i regorafenib. Lista leków celowanych 
w tych przypadkach nie jest zamknięta.

Jednakże trzeba przyznać, że wyzwań w onkologii nie brakuje. Nowotwór złośliwy rzadko 
kiedy jest uwarunkowany pojedynczym defektem molekularnym. Tych tak zwanych „dri-
verów” genetycznych jest niezwykle dużo, czasami to kilkadziesiąt albo nawet kilkaset 
mutacji, które popychają klony komórek nowotworowych do niekontrolowanej prolifera-
cji. Z pomocą nowoczesnych leków zablokowanie jednego szlaku daje najczęściej poprawę 
na pewien okres, dopóki komórki nowotworowe nie nabędą oporności na to leczenie. 
Zdobywamy dla pacjenta czas, a wtedy okazuje się, że już pojawiły się nowe opcje tera-
peutyczne. Uczestnicząc w międzynarodowych kongresach, mamy okazję zapoznawać się 
z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Obecnie takim prawie Świętym Graalem jest 
nowoczesna immunoterapia nowotworów, hamująca receptory PD-1/PD-L1 oraz CTLA4.

Przełomowy moment w karierze…
Niewątpliwie był to wyjazd do Stanów Zjednoczonych na stypendium naukowe. Po zro-
bieniu doktoratu i zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z hematologii zacząłem rozglą-
dać się za zagranicznym stypendium, tzw. postdoctoral fellowship. Pomógł mi przy-
padek. Na Międzynarodowym Kongresie Hematologicznym w 1996 r. w Singapurze, 
na którym przyjęto do prezentacji moją pracę, spotkałem światowej klasy naukowca 
prof. Zbigniewa Darżynkiewicza, pochodzącego z Polski, ale od wielu lat pracującego 
w Stanach Zjednoczonych i kierującego Brander Cancer Research Institute w New York 
Medical College. Powiedziałem, że chętnie pojechałbym do jego instytutu pracować 
naukowo.

Już w marcu 1997 r. te plany udało się zrealizować. W USA spędziłem 2,5 roku, z rodziną, 
bo bliscy wkrótce dojechali do mnie. Wróciłem z habilitacją. To był ważny czas nie tylko 
zawodowo, ale i rodzinnie. Każde z moich dzieci nauczyło się znakomicie języka angiel-
skiego. Żona, która miała specjalizację z ortodoncji, pracowała u amerykańskiego orto-
donty, a więc otrzymała szkolenie zawodowe na wysokim poziomie, które w Polsce 
w tamtym czasie było praktycznie nieosiągalne.

Gdy jestem pacjentem…
Staram się nie wykorzystywać swojej pozycji, nie wymądrzać się, pozwalam lekarzowi 
prowadzącemu, żeby kierował całym procesem diagnostycznym i leczniczym. Na szczę-
ście nie byłem często pacjentem, pobyt w szpitalu zdarzył mi się do tej pory dwa razy.

W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
Biurokracja i tak zwana papierologia, czyli to, co jest obecnie zmorą lekarzy. Lekarz więk-
szość swojego czasu przeznacza na wypełnianie różnego rodzaju ankiet, broszur, ocen 
i innych części dokumentacji medycznej, która się rozrasta w straszliwym tempie. I nie ma 
tu znaczenia, że dokumentacja papierowa jest zastępowana elektroniczną. Praca z kom-
puterem zabiera obecnie więcej czasu niż kiedyś opis historii choroby z użyciem długo-
pisu. To zabija medycynę jako sztukę.



Drugą rzeczą, która przeszkadza, są, moim zdaniem, coraz mniejsze wymagania zawo-
dowe. Mamy w onkologii programy lekowe, gdzie jest wszystko dokładnie opisane: jakie 
mają być kryteria włączenia pacjenta do programu, kryteria wyłączenia, dawki leków, 
rodzaj badań, które należy wykonać i tak dalej. W tym zakresie wiedza medyczna stała się 
mało użyteczna, wystarczy umieć czytać ze zrozumieniem. Trudno mi się z tym pogodzić, 
bo przecież to profesjonalizm i doświadczenie lekarza są czynnikami, które determinują 
ostateczny efekt.

Kiedy nie pracuję…
Słucham muzyki klasycznej, przede wszystkim oper. Do moich ulubionych twórców należą: 
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini i Ruggero Leoncavallo. Uwielbiam też Mozarta. Od 3 lat 
mam psa rasy Jack Russell terrier. Potrafi on zająć dużą część wolnego czasu, ponieważ 
jest to pies, który wymaga sporej dawki dziennej aktywności ruchowej. Często też jeżdżę 
na rowerze. Przyznam, że lubię też oglądać telewizję. Jestem fanem „Gwiezdnych wojen” 
i co jakiś czas oglądam wszystkie części sagi lub ich fragmenty.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała jest specjalistą w dziedzinach choroby wewnętrzne, 

hematologia i onkologia kliniczna, kieruje Kliniką Onkologii i Hematologii CSK MSWiA w Warszawie 

oraz Zakładem Profilaktyki Onkologicznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego (WNOZ WUM). W przeszłości pełnił funkcje Prodziekana ds. Zdrowia Publicznego 

WNOZ WUM i Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych WUM, a także Przewodniczącego 

Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu WUM. Jest członkiem towarzystw naukowych: PTHiT, PTOK, ESMO, 

ASCO, ASH.
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Prof. Wiesław Jędrzejczak:

Nie potrafię oddawać się 
bezczynności

Wyjątkowy dyżur
Zaczynałem swoją pracę lekarską w 1972 roku, w 25-łóżkowym Klinicznym Oddziale 
Izotopowym Szpitala na Szaserów, który był taką trochę dziwną jednostką, powołaną do 
opracowania metod leczenia choroby popromiennej na wypadek wojny. Te metody, za 
zgodą mojego ówczesnego szefa, dr med. Maksymiliana Siekierzyńskiego, opracowywałem 
i odbywało się to w oparciu o wdrażanie metod chemioterapii nowotworów. Dlaczego? Bo 
chemioterapia powodowała podobne skutki uboczne do napromienienia. Wdrożyłem (nie 
mając nawet tzw. jedynki z interny, którą uzyskałem w 1974 r.) nową chemioterapię ziar-
nicy złośliwej, tzw. MOPP, opisany w 1970 roku jako pierwsza metoda zdolna wyleczyć ten 
nowotwór. Pierwszy chory, który otrzymał to leczenie był marynarzem służby zasadniczej, 
przywieziono go samolotem ze Słupska. Niedawno odwiedził mnie w szpitalu na Banacha 
pytając, czy go poznaję. Nie poznałem. Ale nic dziwnego, w końcu minęło prawie 50 lat. 

Na innym z dyżurów, których nie sposób zapomnieć, trafił do nas bardzo zdolny matema-
tyk, z żółtaczką, powiększonymi węzłami, wyniszczony. Był w wieku podobnym do mojego. 
Kilka godzin po podaniu leczenia, na moim samodzielnym dyżurze, pacjent zaczął się 
gwałtownie pogarszać. Rozwinął się wstrząs. Walczyłem o jego życie całą noc, to nawad-
niając, to forsując diurezę. Rano na odprawie z satysfakcją przekazałem, że sytuacja jest 
opanowana. Ok. 15 wyszedłem do domu, a właściwie do internatu, w którym mieszkałem. 
Pacjent, o którego tak walczyłem, zmarł dwie godziny później. Autopsja nic nie wniosła. 
Do dzisiaj się zastanawiam, co zrobiłem nie tak?

Pacjent, którego nie zapomnę
Już w szpitalu na Banacha, na prośbę jednego z kolegów, przejęliśmy dwudziestokilku-
letnią dziewczynę, która wysoko gorączkowała, miała powiększoną śledzionę, niedobory 
krwinek. Jej obraz chorobowy nie pasował do niczego co znałem, chociaż parę lat wcześniej 
zmarł u nas młody człowiek z podobnymi objawami. Powiedziałem kolegom, że to musi 
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być jakiś określony zespół chorobowy. Ale niczego takiego nie było w żadnym podręczniku 
interny, z amerykańskim „Harrisonem” włącznie. To była środa lub czwartek, podawaliśmy 
wszystkie możliwe antybiotyki, ale nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Pamiętam, że przyjecha-
łem jeszcze specjalnie w sobotę i zobaczyłem, że dziewczyna odchodzi. Znalazłem telefon, 
zadzwoniłem do rodziców: „przyjedźcie się Państwo pożegnać, tracicie dziecko”. Zdążyli, 
a potem… dziewczyna zmarła. Mimo to szukałem dalej, aż w podręczniku pediatrii zna-
lazłem opis podobnej choroby o dziwnej nazwie histiolimfocytozy hemogocytowej. Rok 
później przeniesiono do nas innego chorego, 18-latka w bardzo ciężkim stanie z uogólnio-
nymi wybroczynami, gorączką sięgając 40 stop. C., powiększoną śledzioną i pancytope-
nią. Objawy wyglądały podobnie, jak w przypadku naszej młodej pacjentki sprzed roku. 
Znalazłem adres mailowy Gritty Janki, niemieckiej profesor pediatrii, publikującej na ten 
temat. Czym prędzej do niej napisałem, a odpowiedź przyszła po pół godzinie. „Tak, to jest 
to. Trzeba podać pacjentowi leczenie złożone z wysokich dawek cytostatyku etopozydu 
i leków immunosupresyjnych. Utrzymać chorego przy życiu przez trzy tygodnie. Inaczej 
choroba jest w 100 proc. śmiertelna.”

Ucieszyłem się, że jest nadzieja, ale też opadły mnie wątpliwości: „Podać ten cytostatyk, 
mimo pancytopenii?” – zastanawiałem się. Tak jednak zrobiłem i udało się. Wyleczyliśmy 
tego młodego człowieka! Obecnie, w „Szczekliku”, jest mój rozdział na temat histiolimfo-
cytozy hemogocytowej, choroby, która okazała się występować również u dorosłych.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
Chyba z chirurgii. Nie chodzi nawet o skalę trudności, tylko o fakt, że pokłóciłem się 
z egzaminatorem, już nieżyjącym prof. Bogdanem Wróblewskim. Nie pamiętam już o co 
dokładnie poszło, ale byłem pewny swoich racji. W końcu, po zaciętej dyskusji, dostałem 
czwórkę. Profesor zaznaczył, że tylko dlatego stawia tak wysoką ocenę, że mam same 
piątki w indeksie i nie chce popsuć mi dyplomu, który z trójką nie mógłby być czerwony, 
czyli z wyróżnieniem. Straciłbym także szansę na nagrodę Ministra Obrony Narodowej.

Wiele lat później, gdy wróciłem z USA i już byłem jakoś rozpoznawalny w środo-
wisku, zostałem zaproszony na inaugurację roku akademickiego. Spotkaliśmy się 
i prof. Wróblewski powiedział do mnie z uśmiechem: „Pamiętam naszą sprzeczkę. Jak to 
dobrze, że wzniosłem się wtedy ponad nasze spory i nie dałem koledze trójki, bo byłbym 
się bardzo pomylił”.

Przyznam, że na egzaminie pokłóciłem się w trakcie studiów dwa razy. Pierwszy raz na anato-
mii. Potem przyszedłem z książką do egzaminatora i pokazałem, że miałem rację. Usłyszałem: 
„No, ale dostał pan czwórkę nie za to, że nie miał racji, tylko za kłótnie z egzaminatorem!”.

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej… 
To trudne pytanie. Nie jestem wychowankiem jednego człowieka, nie pochodzę z żadnej 
tzw. szkoły naukowej. Prawdę mówiąc, ukształtowali mnie różni ludzie, których spotyka-
łem na swojej drodze. Poczynając od mojego pierwszego szefa, czyli prof. Maksymiliana 
Siekierzyńskiego, potem byli: prof. Czerski, prof. Szmigielski, a za granicą prof. Ansari, 
który był moim wychowawcą w Stanach Zjednoczonych. To osoby, które miały największy 
wpływ na mój rozwój naukowy.
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Święty Graal medycyny to…
Myślę, że nie ma jednego. Jest bardzo wiele chorób, bardzo wiele problemów i każdy 
wymaga innego podejścia. Choć to kusząca wizja, nie ma możliwości stworzenia uniwer-
salnego panaceum. Przykładowo: hematologia to dziedzina bardzo rozległa pod wzglę-
dem liczby chorób, różnych podejść do ich leczenia. Są choroby nowotworowe, z których 
każda jest inna. Na przykład w obrębie ostrej białaczki szpikowej, w powszechnym prze-
konaniu uważanej za jedną chorobę, wyróżniamy obecnie ponad 20 jej odmian, w których 
wypróbowywane są różne leki celowane.

Gdybym nie był lekarzem…
Trudno powiedzieć, może byłbym ekonomistą? To ciekawa dziedzina, kreatywna. Jestem 
osobą dość wszechstronnie uzdolnioną, przy czym nie genialną, w żadnej dziedzinie. Mam 
zdolności matematyczne, językowe. I ekonomia wydaje się dyscypliną, w której te moje 
różne zdolności mogłyby współgrać i stworzyć jakąś nową jakość.

Przełomowy moment w mojej karierze… 
Chyba wyjazd na stypendium do Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu z jednej strony 
poznałem wcześnie bardzo nowoczesny warsztat naukowy. Z drugiej — upewniłem się, 
że mój sposób myślenia nie jest wariacki, co w Polsce mogło się takie wydawać. Pobyt 
i praca w USA były jak przeoranie osobowości. Nie tylko pod względem naukowym, ale 
także życiowo. Spojrzałem na świat z szerszej perspektywy. To była konfrontacja z zupeł-
nie innym systemem organizacji życia. Każdemu polecam takie doświadczenie. Uważam, 
że nie można naukowca wychować w jednym kraju.

Gdy jestem pacjentem, to…
Zachowuję się jak pacjent. Nie jestem profesorem Jędrzejczakiem, jestem Wiesławem J. 
Poddaję się kompetencji moich kolegów.

W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
Postępująca dominacja spraw administracyjnych. Lekarze stają się przez to biurokratami.

Kiedy nie pracuję…
To zawsze coś robię. Nie jestem osobą, która potrafi oddawać się bezczynności. Mam 
działkę, kilka domów. Bardzo lubię pracę fizyczną. Gdy pracuję czy piszę artykuł, to co 
jakiś czas robię sobie przerwę: na pracę w ogrodzie, poprawki w domu. Moim hobby jest 
odnawianie antyków. Aczkolwiek w ostatnim czasie trochę na tym polu spasowałem, bo 
już nie mam co z nimi robić.

Prof. Wiesław Jędrzejczak – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog 

kliniczny, transplantolog, profesor doktor habilitowany medycyny. Jako pierwszy w Polsce 

przeprowadził allogeniczny przeszczep szpiku w 1984 r., a rok później także przeszczep autologiczny.
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Prof. Marek Krawczyk: 

Z biegiem lat 
wyspecjalizowałem się 
w chirurgii wątroby

Wyjątkowy dyżur…
Najbardziej w pamięci utkwiły mi dyżury, które pełniłem jako młody, mało doświadczony 
lekarz. Opowiem o trzech. Pierwszy z nich miał miejsce podczas stażu podyplomowego. 
Na izbę przyjęć przywieziono pacjenta z bólami w klatce piersiowej. Obraz z wywiadu 
i EKG był charakterystyczny i przemawiał za zawałem mięśnia sercowego. To były czasy, 
gdy obowiązywała bardzo restrykcyjna rejonizacja, a pacjent był spoza naszego rejonu. 
Ponieważ chory był w dobrym stanie ogólnym, bez zaburzeń rytmu i niewydolności serca, 
to podjąłem decyzję o odesłaniu go karetką do innego szpitala, właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania pacjenta. Srogo zapłaciłem za to zbytnie przywiązanie do procedur, 
gdyż cały w nerwach czekałem na wieści, czy chory szczęśliwie dojechał. Wszystko skoń-
czyło się dobrze, ale bardzo przeżyłem ten dyżur. Szybko zdałem sobie sprawę, że takiej 
decyzji doświadczony lekarz by nie podjął.

Kolejna historia wiąże się z dyżurem w szpitalu w Radzyminie, w którym kiedyś pracowa-
łem. Pewnego razu przywieziono pacjenta, który połknął nóż. Postanowiłem go usunąć, 
choć byłem sam, zdany tylko na własne siły. Zabieg odbył się w znieczuleniu miejscowym, 
nie był łatwy, gdyż trzonek noża znajdował się w żołądku, a ostrze w przełyku. Udało się.

Trzeci dyżur, urozmaicony w niecodzienny sposób, miał miejsce w 1979 r. w Heidelbergu, 
gdzie przebywałem w ramach stypendium Humboldta. Co prawda realizowałem stypen-
dium w pracowni doświadczalnej, ale chciałem być aktywny także w klinice chirurgicznej. 
I po pewnym czasie, gdy już dość dobrze poznałem język niemiecki, szef zgodził się, bym 
dyżurował. Na jeden z pierwszych dyżurów zgłosił się pacjent, który mówił tak dziwnym 
niemieckim, że nic nie zrozumiałem. Trzeba było schować dumę do kieszeni i poprosić 
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o pomoc innego chirurga, Herberta, rodowitego Niemca. Po chwili kolega wrócił i usłysza-
łem, że… on też nie zrozumiał ani słowa!

Pacjent, którego nie zapomnę… 
To był pacjent, z którym zetknąłem się, będąc już doświadczonym chirurgiem i kierowni-
kiem kliniki. Wprowadzaliśmy kolejny etap programu transplantacji wątroby, zaczęliśmy 
mianowicie wykonywać przeszczepienia fragmentów wątrób pobranych od żywych daw-
ców. Dawcami w takiej sytuacji są najczęściej rodzice, którzy w ten sposób ratują życie 
swoich dzieci. Pierwsze takie przeszczepienie przeprowadziliśmy w 1999 r. Było to 10 lat 
po pierwszej na świecie i zakończonej sukcesem takiej transplantacji, która odbyła się 
w Australii pod kierunkiem dr. Russella Stronga.

W Warszawie to pionierskie przeszczepienie zostało wykonane we współpracy z prof. 
Piotrem Kalicińskim z Centrum Zdrowia Dziecka. Pobieraliśmy fragment wątroby od 
ojca chorego dziecka. Miałem na stole zdrowego człowieka, nawet trudno było nazwać 
go pacjentem. To ogromne obciążenie dla chirurga, bo czym innym jest walka skalpe-
lem o zdrowie i życie chorego, a czym innym ingerencja chirurgiczna u zupełnie zdrowej 
osoby. Świadomość, że może dojść, jak po każdej dużej operacji, do ciężkich powikłań, była 
bardzo trudna do udźwignięcia. Udało się, jak wiele razy potem.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
Najtrudniejszy jest ten pierwszy, z anatomii. Ale w pamięci utkwił mi zupełnie inny: jeden 
z ostatnich na studiach, z medycyny sądowej. Tajemnicą poliszynela było, że pytający 
nas profesor, który kierował wówczas zakładem medycyny sądowej, zwraca szczególną 
uwagę na zachowanie zdających. Nawet bardziej niż na wiedzę, którą reprezentują. 
Profesor zapraszał do swojego gabinetu po kilka osób. Krzesła stały w różnych miejscach, 
a biurko w centralnej części pokoju.

Koledzy, którzy wcześniej zdawali, uprzedzili nas, że pod żadnym pozorem nie wolno prze-
suwać krzeseł, nawet gdyby stały w kącie, z dala od biurka egzaminatora. Próba korekty, 
nawet w dobrej wierze, okazania szacunku profesorowi, kończyła się tym, że taki student 
nawet nie był pytany! Tamten egzamin był tak inny od wszystkich pozostałych, tak dziwny, 
że do dziś pamiętam jego przebieg.

Gdybym nie był lekarzem… 
Nie pochodzę z rodziny lekarskiej, a moja decyzja o studiowaniu medycyny wiązała się 
z wypadkiem, którego doznałem w dzieciństwie. Na wakacjach złamałem rękę i wylą-
dowałem w szpitalu w Łodzi, na oddziale ortopedii. Wtedy pomyślałem, że skoro mnie 
ktoś tak dobrze pomógł, to może ja też kiedyś będę lekarzem. Nigdy nie żałowałem, że 
podążyłem tą drogą. Gdybym jednak nie został lekarzem, to z pewnością oddałbym się 
pracy, której sednem także byłoby niesienie pomocy innemu człowiekowi. Nie wyobra-
żam sobie też, bym mógł oddać się innej specjalności niż chirurgia. Jest to specjalność, 
która pozwala szybko dostrzec efekty. Efekty leczenia chirurgicznego widać prawie 
bezpośrednio.
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Osoba, która inspiruje mnie najbardziej…
Na początku pracy chirurgicznej podziwiałem mojego pierwszego szefa, prof. Zdzisława 
Łapińskiego, który był świetnym klinicystą. Wtedy diagnostyka obrazowa ograniczała się 
do tak prostego badania, jak zdjęcie RTG jamy brzusznej. Nie to co dziś, gdy mamy na 
podorędziu aparaturę USG, tomograf czy rezonans magnetyczny. Patrzyłem z podziwem, 
jak prof. Łapiński, na podstawie objawów klinicznych, badania podmiotowego i przedmio-
towego, potrafił podjąć właściwą decyzję.

Później, gdy pochłonęła mnie także transplantologia, wraz z zespołem staraliśmy się wzo-
rować na wielkich pionierach w tej dziedzinie. Europa miała swojego guru, którym był sir 
Roy Calne. Podczas pobytu w Cambridge patrzyłem, jak prowadzi klinikę, w której prze-
prowadzano różne transplantacje. To było niezwykle inspirujące.

Święty Graal medycyny to…
Chciałbym, żebyśmy mogli tak skutecznie zwalczać choroby nowotworowe, jak 
udało się światu zwalczyć choroby zakaźne. Przykładem triumfu nauki są doko-
nania prof. Hilarego Koprowskiego, który ukończył studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Warszawskiego, a potem wyjechał do USA, gdzie opracował pierwszą 
na świecie szczepionkę przeciwko chorobie Heinego-Medina i uratował tym samym 
ogromną liczbę istnień ludzkich. Chciałoby się, żeby i w onkologii udało się znaleźć 
jakiś preparat czy też zdobyć umiejętność wpływania na geny, by rak nie stanowił 
takiego zagrożenia.

A na polu transplantologii? Może kiedyś nauczymy się rewitalizować niewydolne narządy 
i tym samym nie trzeba będzie ich przeszczepiać. Świętym Graalem dla transplantologów 
byłaby też procedura bądź lek, który pozwoliłby na rezygnację z obniżających odporność 
leków immunosupresyjnych po przeszczepieniach.

Przełomowy moment w mojej karierze…
Spotkanie z nieżyjącym już, niestety, znakomitym chirurgiem prof. Jerzym Szczerbaniem. 
Kontakt z nim ukierunkował moje zainteresowania. Kiedyś chirurg, ja również, musiał 
mieć o wiele szersze umiejętności, np. operować narządy nie tylko w obrębie jamy brzusz-
nej, ale też uporać się z problemami związanymi z klatką piersiową, zaopatrzyć chorego 
z krwiakiem mózgowym. Z biegiem lat wyspecjalizowałem się w chirurgii wątroby. Można 
powiedzieć, że drugą część mojego życia chirurgicznego poświęciłem temu narządowi. 
Było to nie tylko przeszczepianie wątroby, ale też operacje onkologiczne, dotyczące nowo-
tworów wątroby, pęcherzyka, dróg żółciowych.

Gdy jestem pacjentem, to… 
W dorosłym życiu nigdy nie byłem pacjentem. Zacząłem pracę w 1969 r., czyli 51 lat temu, 
i przez cały ten czas nie miałem ani jednego dnia zwolnienia. Nie dlatego, że uciekałem 
od tego, ale po prostu nie miałem problemów ze zdrowiem. I choć moje doświadczenie 
jako pacjenta nie jest duże, to zawsze mówię kolegom, by traktowali pacjenta w taki sam 
sposób, jak chcieliby być traktowani, gdyby to oni zachorowali. 
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W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
To, że tak dużo czasu musimy poświęcać biurokracji. Dokumentacja medyczna jest nie-
zwykle ważna, ale lekarz powinien przede wszystkim leczyć. Dziś tzw. papierologia zabiera 
nam gros czasu. Tego nie mogę zaakceptować.

Kiedy nie pracuję…
Do czasu, gdy kierowałem uczelnią, stałem na czele kliniki, myślami byłem niemal zawsze 
w pracy. Ciągle wracały wątpliwości, czy podjęte decyzje były najsłuszniejsze. Odpoczynek 
był wtedy bardzo trudny, a czasami wręcz niemożliwy. Dziś, gdy mam więcej wolnego 
czasu, lubię czytać biografie. Ostatnio pochłonęła mnie historia życia ks. Tischnera. Mam 
dom z ogrodem, w którym chętnie spędzam czas. Ciągle trochę uprawiam sport: tenis 
i narciarstwo. I rzecz jasna: oddaję się medycynie. Piszę artykuły naukowe, recenzuję 
publikacje dla prestiżowych czasopism branżowych. Lekarzem nie przestaje się być nigdy.

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej 

i onkologicznej oraz transplantologii klinicznej, wprowadził na polski grunt innowacyjne zabiegi 

i operacje, m.in. pierwszą laparoskopową cholecystektomię, pierwsze pobranie fragmentu wątroby 

od ojca dla chorego dziecka i pierwsze przeszczepienie wątroby od dawcy żywego dla biorcy 

dorosłego; w latach 2008-2016 był rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Prof. Longin Marianowski: 

Zawsze najbardziej motywowała 
mnie ciężko chora pacjentka, 
wymagająca pomocy

Wyjątkowy dyżur…
Jeden z tych najbardziej niezapomnianych miał miejsce, gdy pracowałem w I Klinice 
Ginekologii i Położnictwa przy pl. Starynkiewicza w Warszawie. Był rok 1966, może 
1967, na pewno środa, bo to był stały dzień moich dyżurów. Późnym wieczorem ode-
brałem telefon z ogólnej izby przyjęć z wezwaniem na pilną konsultację. Czym prędzej 
pobiegłem, na miejscu zastałem tragiczną sytuację. Z podwarszawskiej miejscowości 
przywieziono 15-latkę, która spadła z budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy: bronę 
odwróconą zębami do góry. Skutkiem tego wypadku były bardzo poważne uszkodzenia 
tkanek oraz narządów podbrzusza i krocza. Wystąpiło masywne krwawienie, pacjentka 
była we wstrząsie bólowym i krwotocznym.

Natychmiast zjawili się urolodzy — doc. Kazoń, dr Kuzaka, zawiadomiony był chirurg. 
Pacjentka miała uszkodzony pęcherz, jelito grube, zmiażdżoną pochwę i szyjkę macicy. 
Za wszelką cenę trzeba było zatrzymać krwawienie. Nie ukrywam, że stając do walki 
o życie tej dziewczynki, nie byliśmy pewni, czy wygramy. Podczas operacji anestezjolo-
dzy co jakiś czas mówili, że stan jest ciężki, ale nie pospieszali nas. Krok po kroku odtwa-
rzaliśmy zniszczone struktury anatomiczne. Operacja trwała ok. 6 godzin. Pacjentka 
przeżyła, my też. Nie zmrużyłem oka do rana, a w kolejnych tygodniach nie było dnia, 
bym nie odwiedził chorej na oddziale, gdzie leżała. Po dwóch miesiącach została wypi-
sana do domu z zaleceniem kontroli. Nigdy się nie zgłosiła. Chcieliśmy nawiązać z nią 
kontakt, ale nie udało się.
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Pacjent, którego nie zapomnę…
Było ich wielu. Ale skoro muszę wybrać jedną osobę, to opowiem o 35-letniej pacjentce 
w ciąży, która była po operacji przeszczepienia serca. To była chyba pierwsza w Polsce 
kobieta rodząca po transplantacji serca. Trafiła do naszej kliniki, która zajmowała się 
kobietami z chorobami układu krążenia, wadami serca i byliśmy w stałym kontakcie z kar-
diologami. W wyznaczonym terminie, już w 9. miesiącu ciąży, pacjentka została przyjęta 
na oddział. Musieliśmy zdecydować, jak rozwiązać ciążę. Jak skrócić długi okres porodu? 
Zastosować kleszcze albo próżnociąg? Ale to zabieg obciążający, związany też z pewnym 
ryzykiem dla dziecka. Po długiej dyskusji zdecydowaliśmy o wykonaniu cesarskiego cięcia. 
Tak się stało, w 39. tygodniu ciąży urodził się zdrowy chłopak, dostał 10 punktów w skali 
Apgar. Okres połogu też przebiegł bez powikłań, pacjentka nawet karmiła piersią, choć 
niezahamowanie laktacji w jej przypadku było kwestią dyskusyjną. Ostatecznie wszystko 
skończyło się dobrze.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
W czasie studiów największą grozę budził egzamin z anatomii prawidłowej, który w pierw-
szym terminie oblewało 50 proc. zdających. Ale nie o nim chcę opowiedzieć, a o jednym 
z ostatnich egzaminów – z medycyny sądowej. Przedmiot ten na V roku wykładał znany 
na całą Polskę prof. Wiktor Grzywo-Dąbrowski, a pytania na egzaminie były nieprzewidy-
walne. Profesor wraz z małżonką mieszkał w budynku medycyny sądowej i tam odbywały 
się egzaminy. Mój wyznaczono na… 24 grudnia, godziny popołudniowe. W Wigilię, długo 
przed czasem, stawiłem się na miejscu z przyjacielem dr. Marianem Piotrowskim. Przed 
nami było kilka osób. Weszliśmy na końcu.

Pytania były trudne, pamiętam jedno, bo profesor wręczył mi kość i spytał: jaka to kość? 
Po końcówce dystalnej poznałem, że to kość udowa. Maglowanie trwało 45 minut. Zdałem 
z wynikiem dostatecznym i byłem przeszczęśliwy. Pamiętam ten egzamin do dziś ze 
względu na niecodzienne okoliczności, w jakich się odbywał oraz wyjątkowo trudne pyta-
nia, z jakimi musiałem się zmierzyć.

Gdybym nie był lekarzem…
Inny zawód nie wchodził w grę. Nie pociągały mnie przedmioty techniczne ani prawni-
cze. Ewentualnie biologiczne, więc gdybym nie mógł kroczyć ścieżką medycyny, to może 
zostałbym botanikiem, leśnikiem, zoologiem?

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej…
Odpowiem bez większego namysłu: zawsze najbardziej inspirowała mnie ciężko chora 
pacjentka, wymagająca pomocy. Nie ukrywam, że gdy stykałem się z trudnym przypad-
kiem, cierpiała na tym rodzina, bo nie byłem w stanie skupić się na najbliższych. Myślałem, 
szukałem rozwiązania, pytałem kolegów innych specjalności: co zrobić? Przez całe zawo-
dowe życie przyświecała mi maksyma, którą podczas studiów medycznych wpajał nam 
prof. Marcin Kacprzak. Mówił on: „Wyleczyć nie zawsze się da. Pomóc w chorobie — czę-
sto. Pocieszyć — zawsze”.
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Święty Graal medycyny to…
Znowu będę miał trudności z jedną odpowiedzią. Od czasu, gdy zacząłem studia na kie-
runku lekarskim, minęło prawie 60 lat. Medycyna zmieniała się na moich oczach w sposób 
nieprawdopodobny. Kamieniem milowym w jej rozwoju było bez wątpienia wprowadzenie 
endoskopii, co znakomicie ułatwiło diagnostykę, potem leczenie. Ale równolegle wskażę 
na wprowadzenie do praktyki klinicznej immunoglobuliny, podawanej po każdej zakończo-
nej ciąży kobiecie z grupą krwi RH–. Podanie immunoglobuliny do 72 godzin po porodzie 
czy poronieniu ratuje następne ciąże przed wystąpieniem tzw. konfliktu serologicznego, 
który nieleczony prowadził do obumierania płodu z powodu obrzęku uogólnionego.

Jak ważny był to przełom, najlepiej mówi fakt, że ludzi z grupą krwi RH– jest w populacji 
ok. 17 proc. Miałem to szczęście, że ta metoda leczenia rodziła się na moich oczach. Po 
przejściu do Szpitala Bielańskiego i zorganizowaniu tam kliniki, w której mieli być szkoleni 
studenci II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, działał ośrodek konfliktów serolo-
gicznych, który przejąłem od prof. Danuty Łozińskiej.

I jeszcze jeden kandydat do miana Świętego Graala medycyny: prawdziwą rewolucją było 
wprowadzenie do użycia ultrasonografii. Teraz nikt sobie nie wyobraża diagnostyki bez 
tego badania. W położnictwie USG umożliwiło także leczenie wewnątrzmaciczne płodów 
przy wadach serca, układu moczowego, układu oddechowego.

Przełomowy moment w mojej karierze…
To był wyjazd na 6 tygodni na królewskie stypendium do Londynu, do Queen Mary’s 
Hospital. Odbył się przy pomocy prof. Whithouse’a, szefa Kliniki Ginekologii i Położnictwa 
w tym szpitalu. Mieszkałem w szpitalu, brałem udział w obchodach. Wtedy dopiero kiełko-
wała laparoskopia i miałem okazję się temu przyglądać. Niezwykle ujęła mnie też organi-
zacja pracy Brytyjczyków. Tam każdy wiedział, co i kiedy ma robić, gdzie jest jego miejsce.

Na sali porodowej zaskoczyło mnie, jak dużą wiedzę i jak szeroki zakres obowiązków mają 
położne. Były wykształcone dużo lepiej niż wtedy położne w Polsce. Miały stopień licen-
cjata, często magistra. W tej klinice praktycznie położna prowadziła poród. Raczkowało 
KTG, ale już z jego pomocą wykonywano zapis pracy serca płodu i czynności skurczowej 
macicy. Położna też miała uprawnienia do sprawdzenia łożyska, zeszycia krocza. I robiła 
to bardzo dobrze. Lekarz dyżurny tylko od czasu do czasu nadzorował jej pracę. To było 
bardzo inspirujące doświadczenie i kiedy w Polsce zaczęto likwidować szkoły zawodowe 
dla pielęgniarek i położnych, udało mi się wprowadzić zmiany, które umożliwiły kształcenie 
na studiach wyższych, w systemie dwustopniowym. Ale to już inna historia.

Gdy jestem pacjentem, to…
Staram się być normalnym pacjentem. Najbardziej chory byłem jako 2-latek, gdy zapa-
dłem na krup, czyli dyfteryt. Ponoć zacząłem się dusić, rodzice wezwali lekarza. To były 
czasy, gdy nie znano antybiotyków, więc nie miał jak pomóc. Sytuacja wyglądała na bez-
nadziejną. Wówczas stryj powiedział do mamy: „Jest taki ludowy sposób. Trzeba zbić 
trumnę, wtedy dziecko wyzdrowieje”. Rodzice w swej bezsilności tak zrobili, a rano mój 
stan zaczął się poprawiać. Wiadomo, że to organizm po prostu przezwyciężył infekcję, ale 
historia przeszła do rodzinnej legendy i dziś opowiadam ją ze śmiechem.
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Natomiast oryginalną historię choroby kiedyś, przy okazji prima aprilis, napisali dla mnie 
asystenci ze szpitala na Bielanach. W rubryce „pacjent” znalazło się moje nazwisko. 
Dolegliwości? „Ustawiczna, nieodwzajemniona miłość do studentów”.

W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
Wtrącania się polityków w działanie służby zdrowia. Brak stałości, kontynuacji w związku 
z roszadami władz. Ja już nie powiem, ilu na Bielanach przeżyłem dyrektorów ZOZ-u. To 
były osoby z nadania politycznego, najczęściej starały się jak mogły, ale wszystko robiły 
pod auspicjami polityków. Zdrowie i nauka — to dziedziny, które powinny być apolityczne.

Kiedy nie pracuję…
Czas wolny? Poczułem, że coś takiego istnieje dopiero na emeryturze, na którą przesze-
dłem w wieku 70 lat. I nigdy nie żałowałem, bo dzięki temu miałem czas dla wnucząt: Oli 
i Janka. Mogłem wozić je do szkoły, na zajęcia. To były bezcenne chwile dla dziadka.

Prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski – jest specjalistą w dziedzinie położnictwa i ginekologii. 

W swoim życiu zawodowym był związany m.in. ze Szpitalem Bielańskim w Warszawie, gdzie przez 

15 lat (1977-1992) kierował oddziałem, a następnie II Kliniką Położniczo-Ginekologiczną II Wydziału 

Lekarskiego Akademii Medycznej. W latach 1992-2004 stał na czele I Katedry i Kliniki Położnictwa 

i Ginekologii AM (obecnie WUM) przy pl. Starynkiewicza. Przez wiele lat był członkiem władz 

warszawskiej uczelni medycznej.
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Prof. Anna Latos-Bieleńska: 

Genetyk bywa jak detektyw

Wyjątkowy dyżur…
Jako genetyk kliniczny pracuję w poradni genetycznej i szczęśliwie nie dyżuruję. 
Szczęśliwie, bo trochę dyżurowałam, gdy robiłam I stopień specjalizacji z pediatrii i był to 
najtrudniejszy okres w całym moim życiu zawodowym. Podziwiam lekarzy, którzy dobrze 
sobie radzą w nagłych sytuacjach, ja tak daleko odeszłam od praktyki klinicznej, że we 
wszystkim zdaję się teraz na męża i syna. Gdy siedzę w nocy nad pilną pracą, bardzo zmę-
czona, pocieszam się, że nie jestem na dyżurze i zaraz mi lepiej.

Pacjent, którego nie zapomnę…
Jako lekarz spotykający głównie pacjentów z chorobami rzadkimi, mam wśród nich wielu 
wyjątkowych, których zapamiętałam na całe życie. Są to pacjenci, którym postawiłam tzw. 
strassen diagnose, na pierwszy rzut oka rozpoznając ultrarzadki zespół, znany mi tylko 
z piśmiennictwa. Również tacy, u których ustaliłam rozpoznanie po więcej niż 10 latach 
diagnostyki, bo trzeba było czekać na nowe metody badań genetycznych. Pamiętam też 
pacjentów, dzięki którym udało się wnieść przełomowe informacje do genetyki klinicznej. 
Także tych, u których przebieg kliniczny choroby rzadkiej był zupełnie inny niż to wynikało 
z wiedzy medycznej, pacjentów, z którymi się serdecznie zaprzyjaźniłam i wreszcie takich, 
którzy zrobili na mnie niezwykłe wrażenie swoją postawą życiową albo osobowością.

Najbardziej wstrząsający i niezwykły przypadek zdarzył mi się w 1984 r. Stanęłam wtedy 
wobec czegoś nieznanego medycynie. I tę właśnie historię chciałabym opowiedzieć.

W latach 1980-1981 byłam na szkoleniu z genetyki klinicznej i poradnictwa genetycznego 
u prof. Walthera Fuhrmanna w Giessen (wówczas RFN), jednego z pionierów genetyki klinicz-
nej. Na zakończenie pobytu profesor sprezentował mi bogato ilustrowany atlas „Recognizable 
Patterns of Human Malformations”, w którym były przedstawione setki zespołów genetycz-
nych ze zdjęciami, głównie twarzy. Nauka dysmorfologii, wówczas i obecnie, polega na wie-
lokrotnym przeglądaniu kartka po kartce tego typu atlasów (także piśmiennictwa) i coraz 
lepszym zapamiętywaniu fenotypów zespołów genetycznych. Z czasem dysmorfolog potrafi 
szybko rozpoznać zespół, którego dotąd nigdy nie spotkał. Po pierwszym wertowaniu książki 
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utrwalił mi się szczególnie jeden zespół — gwiżdżącej twarzy, ze względu na łatwą do zapa-
miętania nazwę i charakterystyczny wyraz twarzy — z ustami ułożonymi do gwizdania.

Minęło kilka lat. Do poradni genetycznej przychodzą rodzice z niespełna 7-miesięczną 
dziewczynką. Rzut oka wystarczył, bym bez żadnych wątpliwości rozpoznała zespół gwiż-
dżącej twarzy. Wiem, że zespół ten jest dziedziczony jako cecha autosomalna dominująca, 
intelekt jest prawidłowy, nie ma stanu zagrożenia życia, problemem jest wygląd i zaburze-
nia związane z wadą ust, a także nieprawidłowe ułożenie dłoni.

Czy rodzice wykazywali jakieś cechy tej choroby?
Przy dziedziczeniu autosomalnym dominującym zwraca się najpierw uwagę na to, czy 
choroba nie została odziedziczona po jednym z rodziców. Spojrzałam zatem na rodziców 
dziewczynki, szukając minimalnych cech zespołu gwiżdżącej twarzy, ale ich u nich nie 
zobaczyłam. Wyciągam wniosek: choroba dziecka jest wynikiem nowej mutacji.

Zbieram wywiad rodzinny i oto zaskoczenie: okazuje się, że to jest drugie dziecko pary! 
Pierwsze, też dziewczynka, zmarło nagle śmiercią łóżeczkową w wieku 7 miesięcy, a sekcja nic 
nie wykazała. Chociaż wówczas powtórzenie się choroby autosomalnej dominującej u dwojga 
dzieci zdrowych rodziców uważano za niemożliwe (nie znano jeszcze zjawiska mozaikowości 
gonadalnej), pytam, czy czasem zmarła córeczka nie miała ust ułożonych jak do gwizdania, czy 
nie była podobna do tej, którą badam. „Nie — mówią rodzice. — To było zupełnie inaczej wyglą-
dające dziecko”. Nie daję za wygraną, proszę o przesłanie zdjęć zmarłej córeczki.

Kieruję pacjentkę na badanie kariotypu (podłoże molekularne zespołu gwiżdżącej twarzy 
nie było jeszcze znane), zlecam też zdjęcia rentgenowskie. Zaniepokojeni rodzice dopy-
tują się, czy nie ma niebezpieczeństwa, że ich córeczka umrze, tak samo jak pierwsza. 
Przedstawiam im, co wiadomo o zespole gwiżdżącej twarzy, uspokajam. Ale zaznaczam, 
że nie wypowiadam się co do przyczyny śmierci pierwszej córeczki — jak otrzymam zdję-
cia, to postaram się jakoś do tego ustosunkować, na razie nie mogę nic powiedzieć.

Mijają 2 tygodnie, odebrałam zdjęcia RTG, czekam jeszcze na wynik badania kariotypu. 
Fotografii zmarłej pierwszej córeczki rodzice nie przysłali. I wtedy grom z jasnego nieba! 
Dzwoni lekarz, który skierował do mnie rodzinę, znany pediatra spoza Poznania. Mówi: 
„Co pani naopowiadała rodzicom, że rokowanie co do życia jest dobre?! To dziecko zmarło 
dzisiejszej nocy śmiercią łóżeczkową, tak samo jak to pierwsze!”.

Opowieść lekarza kierującego: „Prowadziłem pierwsze dziecko, niepokoiło mnie, że miało 
usta ułożone jak do gwizdania, ale nie skierowałem go do poradni genetycznej. Dziecko 
zmarło śmiercią łóżeczkową w wieku 7 miesięcy, sekcja nic nie wykazała. Po roku urodziło 
się drugie dziecko. Z przerażeniem zobaczyłem, że wygląda dokładnie tak samo jak pierw-
sze. Gdy zbliżał się wiek 7 miesięcy, przestraszyłem się i skierowałem niemowlę do pani”. 
Sprawdzam, co lekarz kierujący napisał na skierowaniu do poradni genetycznej. Czytam: 
„Proszę o konsultację”, bez słowa wyjaśnienia.

Jestem w szoku, jadę poza Poznań na sekcję — żadnych nieprawidłowości. Przez następne 
lata dręczyło mnie pytanie, co to mogło być. Opisano potem kilka przypadków zespołu 
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gwiżdżącej twarzy o możliwym autosomalnym recesywnym dziedziczeniu, ale dobrym 
rokowaniu. Aż w 2010 r. ukazała się praca, w której u noworodka z zespołem gwiżdżącej 
twarzy opisano przypadek hiperpireksji, tj. sytuacji, gdy dochodzi do gwałtownego wzro-
stu temperatury ciała. Przy ciepłocie ciała 42°C i powyżej następuje nieodwracalne uszko-
dzenie mózgu, a hiperpireksja 43,5-45°C prowadzi do zgonu.

Moje domysły? U obu dziewczynek doszło w nocy do hiperpireksji, której nie zauważyli 
rodzice, dzieci zmarły. Czy mogłam zapobiec śmierci drugiej dziewczynki? Niestety, 
nie… Przypadek ten pokazuje, że zawsze trzeba być przygotowanym na możliwość 
zetknięcia z sytuacją nieznaną medycynie i że w chorobach rzadkich kazuistyka ma 
wielką wartość.

Najtrudniejszy egzamin na studiach… 
Najbardziej stresujące były egzaminy ustne. Pamiętam dobrze, chociaż minęło od 
tego czasu 50 lat. Pierwszy egzamin na studiach, z biologii i parazytologii, zdawałam 
u prof. Czesława Gerwela, po pierwszym semestrze. Wchodziliśmy dwójkami, tak jak byli-
śmy dobrani na ćwiczeniach, i w z góry określonej kolejności.

Profesor był dobrym wykładowcą, jego zajęcia interesujące, ale był też bardzo wymaga-
jący, zadawał dodatkowe pytania, wnikał w szczegóły. Krążyły opowieści, że pierwsza para 
zwykle oblewa, że profesor stawia „dwóję”, jeśli studentka jest w sukni bez rękawów lub 
wchodzi z torebką. Pierwsze weszły dwie koleżanki, jedna w czarnej sukni bez rękawów, 
druga z torebką. Bardzo szybko wyszły… z dwójami.

Byłam dobrze przygotowana, ale napięcie narastało, bo złych ocen było dużo. Pod koniec 
weszliśmy z kolegą Romanem, szczęśliwie zdaliśmy, ja dostałam czwórkę. Egzamin ten 
pamiętam także dlatego, że nasz sukces opiliśmy winem — tokajem Szamorodni. Miałam 
wtedy 17 lat i po zdanym pierwszym egzaminie, przy Szamorodni, dotarło do mnie wresz-
cie, że jestem studentką.

Gdybym nie była lekarzem…
Oboje rodzice byli lekarzami pediatrami, pracowali w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym 
w Bydgoszczy. Byli ordynatorami, a tata przez 30 lat był dyrektorem szpitala. Mój brat 
urodził się, gdy miałam 12 lat, więc byłam długo jedynaczką, z wielkim zainteresowaniem 
przysłuchującą się codziennym rozmowom rodziców o medycynie.

Pierwsze zapamiętane przeze mnie zdanie na ten temat to: „Medycyna uczy pokory”. 
Miałam wtedy niespełna 6 lat i do dziś pamiętam, w jakich okolicznościach usłyszałam 
je z ust taty. Rodzice byli ze sobą bardzo zaprzyjaźnieni, byli kolegami z roku, żyli medy-
cyną. Jeszcze jako dziecko, patrząc na nich, widziałam siebie w przyszłości: po medycynie, 
z mężem lekarzem, który będzie moim kolegą z roku. Dziś nadal nie wyobrażam sobie, że 
mogłabym wybrać inny zawód. Lekarzami są mój mąż (kolega z roku) i syn, lekarzem jest 
także mój brat, a troje z czworga dzieci mojego brata skończyło lub studiuje medycynę.

Gdybym zaś miała wybrać jakiś szczególny dar od Boga, jakieś wielkie uzdolnienie, to 
chciałabym umieć pięknie i twórczo pisać. Aby — jeśli dożyję emerytury — pisać książki. 
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Widzę siebie w domku na wsi, wśród zmieniających się pór roku, patrzę przez okno na 
urokliwą dolinkę i piszę…

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej…
W dzieciństwie inspirowali mnie sławni polarnicy, podziwiałam ich pasję, odwagę i wytrwa-
łość. Moimi bohaterami byli Ernest Shackleton, który umiał znaleźć wyjście nawet z bez-
nadziejnej sytuacji, i wielki przegrany, Robert Scott, który zmarł podczas wyprawy na 
biegun południowy.

W dorosłym życiu inspiracją jest moja rodzina, zwłaszcza syn Andrzej. Dla mnie i mojego brata 
nieustającą inspiracją są nasi nieżyjący już rodzice. Wiele mądrych rad taty stosujemy do dziś.

Mam bardzo zdolnych współpracowników, którzy mają już wielkie własne osiągnięcia, 
współpraca z nimi to prawdziwa przyjemność. Podziwiam osiągnięcia moich koleżanek 
i kolegów — polskich genetyków klinicznych. W moim sercu mam neonatologów, którzy 
są filarem prowadzonego przeze mnie Rejestru Wad, jestem zaszczycona ich przyjaźnią, 
zwłaszcza prof. Elżbiety Gajewskiej z Wrocławia. Szczególną inspiracją są pacjenci z cho-
robami rzadkimi i ich rodzice. Chociaż jako genetyk kliniczny nie mam satysfakcji z wyle-
czenia pacjenta, to rekompensatą jest to, że jestem tak blisko moich pacjentów, uczę się 
od nich i dzięki nim wzrastam w człowieczeństwie.

Święty Graal medycyny to… 
Dla mnie to oczywiście genetyka, bo wiem, jak ogromne ma możliwości i jak bardzo zmie-
nia i jeszcze zmieni medycynę. Rozwój genetyki umożliwi nie tylko skuteczną terapię 
chorób rzadkich, ale także nowotworów i wpłynie w większym lub mniejszym stopniu 
na wszystkie dziedziny medycyny. O znaczeniu genetyki świadczy to, jak często Nagrody 
Nobla są przyznawane za osiągnięcia związane właśnie z genetyką. Ale źle wykorzystany 
rozwój genetyki niesie też zagrożenia dla jednostki i dla ludzkości — w rękach szaleńca, 
zbrodniarza lub potężnego a wpływowego cynika może przynieść skutki, o których boję 
się mówić, a nawet myśleć.

Przełomowy moment w mojej karierze…
Miałam wiele takich momentów. Decydujące było to, że miałam wspaniałych mistrzów 
i że sprzyjało mi szczęście. Nie miałam genetyki na studiach, ale chciałam pracować 
naukowo i upatrzyłam sobie prof. Antoniego Horsta na swojego mistrza. Profesor właśnie 
utworzył Zakład Genetyki Człowieka PAN (obecnie to Instytut Genetyki Człowieka PAN) 
i rok później przyjął mnie na studia doktoranckie. Decydujące dla całego mojego rozwoju 
naukowego było to, że prof. Horst przydzielił mnie do zespołu mgr Ryszarda Słomskiego 
(biologa molekularnego, późniejszego znanego profesora genetyki człowieka), który koń-
czył doktorat. Nauczył mnie pracy naukowej i dał porządną szkołę. Z kolei prof. Horst 
przydzielał mi zadania, które w moim przekonaniu przerastały moje możliwości, ale sobie 
z nimi radziłam. I kiedy miałam 26 lat, powierzył mi kierowanie zespołem badawczym 
w zastępstwie dr. Słomskiego, który wyjechał na stypendium do Stanów Zjednoczonych.

Drugim przełomowym momentem było moje przejście po doktoracie do Akademii 
Medycznej i chociaż w PAN jeszcze przez wiele lat kierowałam zespołem, to moim 
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głównym zainteresowaniem była odtąd genetyka kliniczna. Do przejścia na AM namó-
wił mnie prof. Marian Krawczyński, późniejszy wieloletni dyrektor Instytutu Pediatrii. 
Prof. Krawczyński powierzył mi kierowanie Pracownią Cytogenetyki, którą potem rozwi-
nęłam w Zakład, a następnie w Katedrę i Zakład Genetyki Medycznej, i zostawił mi swo-
bodę działania. Utworzenie katedry wymagało zgody na wyłączenie ze struktury Instytutu 
Pediatrii i prof. Krawczyński się na to zgodził, za co jestem mu wdzięczna, bo katedra 
otwierała mi drogę do wielkiego grantu zamawianego na zorganizowanie Polskiego 
Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, który jest moim opus magnum.

Moje wyjazdy do Niemiec na stypendia były oczywiście bardzo ważne, ale jedno pozornie 
drobne wydarzenie w nadzwyczajny sposób przyczyniło się do rozwoju całego mojego 
zespołu. Prof. Horst zapraszał do Polski znakomitych genetyków z Niemiec, zwykle 
genetyków klinicznych. Mieliśmy z mężem nowy dom i przy takich okazjach gościliśmy 
prof. Horsta i niemieckich genetyków na kolacji. Prof. Horst i oboje z mężem dobrze znali-
śmy niemiecki i rozmowy przy tych spotkaniach były interesujące, a atmosfera serdeczna.

Jednym z naszych gości był prof. Eberhard Passarge, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka 
w Essen. Kiedy po latach przechodził on na emeryturę, państwo Passarge zaprosili mnie 
na uroczystość i nawet zatrzymałam się u nich. Na uroczystości byli profesorowie gene-
tyki z wielu krajów. Byłam jedyną osobą z Polski i wszyscy mnie pytali, czym się zajmuję. 
Opowiadałam o rejestrze, który prowadzę. Dla wszystkich był to fascynujący temat 
i natychmiast urosłam w ich oczach, a prof. Hans-Hilger Ropers, dyrektor Max-Planck 
Institute for Molecular Genetics w Berlinie zaproponował mi współpracę naukową, która 
w następnych latach wspaniale się rozwinęła i ogromnie podniosła poziom mojej katedry.

Wreszcie w 1999 r. założyłam NZOZ Centrum Genetyki Medycznej Genesis jako ratunek 
przed wyciąganiem wyszkolonych przeze mnie współpracowników przez powstające 
firmy genetyczne. Oprócz tego, że wreszcie mogłam rozwinąć genetykę kliniczną na 
najwyższym poziomie, tak jak to widziałam w Niemczech, nastąpił efekt synergii kliniki 
i nauki, co zaowocowało dalszym szybkim rozwojem katedry. Po kilkunastu latach firmę 
sprzedałam, bo zbyt się rozrosła i wymagała profesjonalnego zarządzania, ale mam 
wielką satysfakcję, że całym zespołem udało się zbudować ośrodek, który już ponad 
20 lat dobrze służy pacjentom.

Gdy jestem pacjentem, to…
Nie mam wymagań i staram się nie absorbować sobą zapracowanego personelu. 
Ogromnie szanuję i podziwiam wszystkich pracujących w szpitalu. Staram się jak naj-
więcej uśmiechać. Uważam, że w kontaktach z pacjentem bardzo ważna jest kultura oso-
bista i dotyczy to całego personelu. Doceniam nie tylko pracę lekarzy i pielęgniarek, ale 
także rehabilitantów, diagnostów laboratoryjnych, pracowników technicznych, opieku-
nów medycznych, salowych, dietetyków, kuchni szpitalnej, wreszcie administracji. Dwa 
lata temu byłam pacjentką szpitala klinicznego im. J. Biziela w Bydgoszczy i byłam pod 
wrażeniem pracy całego zespołu, chociaż na przepełnionym oddziale neurologii, z łóżkami 
stojącymi na korytarzu, nie było im łatwo.
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W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
Przeszkadzają mi trzy rzeczy. Przede wszystkim zmiana pojęć: funkcjonuje już nie lekarz 
i pacjent, ale świadczeniodawca i świadczeniobiorca. Zmieniło to mentalność, wyelimino-
wało powołanie i to coś, co było niejako metafizyczne w zawodzie lekarza. Drugą sprawą jest 
nadmierne obciążenie lekarza biurokracją. Wobec dojmującego braku lekarzy, naprawdę nie 
rozumiem, dlaczego zamiast wykorzystać cały czas dla pacjenta, osobiście wpisują dane 
do komputera. Wyszkolenie sekretarki medycznej czy asystenta medycznego zajmuje prze-
cież mniej czasu niż wyszkolenie lekarza. Czy możemy sobie pozwolić na taką rozrzutność? 
Wreszcie trzecia sprawa, najważniejsza i ściśle związana z genetyką kliniczną. Większość 
pacjentów poradni genetycznej to chorzy na choroby rzadkie. Aż 80 proc. tych chorób to 
choroby genetyczne i lekarzem, który najczęściej ustala ich rozpoznanie, jest genetyk kli-
niczny. Najważniejsze metody diagnostyki genetycznej to porównawcza hybrydyzacja 
genomowa do mikromacierzy (aCGH) oraz sekwencjonowanie następnej generacji (NGS). 
W Polsce obydwie metody są poza koszykiem świadczeń gwarantowanych.

Pacjent z genetyczną chorobą rzadką jest zatem podwójnie pokrzywdzony — nie tylko nie 
ma prawa do terapii, co wynika z samej natury chorób genetycznych (skuteczna terapia 
jest możliwa w mniej niż 5 proc. chorób rzadkich), ale nie ma nawet prawa do ustalenia 
rozpoznania. Strategia dla Chorób Rzadkich zmieni tę sytuację i niecierpliwie czekam na 
szybkie jej przyjęcie. Dostęp do leków dla chorób rzadkich poprawił się w Polsce znacząco, 
teraz czekamy jeszcze na poprawę diagnostyki genetycznej.

Kiedy nie pracuję…
Zbieram przedmioty, książki, dokumenty i fotografie związane z historią medycyny, zwłasz-
cza genetyki. Mam m.in. blisko 30 starych mikroskopów. Gdy prowadziłam NZOZ gene-
tyczny, w bibliotece, która była zarazem poczekalnią, urządziłam małe muzeum medycyny 
i cieszyłam się, widząc, jak pacjenci i studenci z zainteresowaniem oglądają moje zbiory. 
Zbieram także stare książki o tematyce religijnej i mam wiele relikwii.

Każdego roku czekam też na aukcję „Choinki Jedynki”, wylicytowałam już ponad 10 obraz-
ków. Na Boże Narodzenie obwieszam nimi całą ścianę w jadalni, jest to część świątecz-
nego rytuału. Gdy na nie patrzę, udziela mi się zawarta w nich dziecięca radość i staję się 
po trochu sama dzieckiem.

Lubię proste przyjemności, jak: kubek kawy wcześnie rano, gdy cały dom jeszcze śpi, 
dobra książka, spacer poza miastem z naszymi psami znajdami, grzybobranie, płyta Nata 
Kinga Cole’a. I często patrzę na moje życie z wdzięcznością za to, co było i nadzieją, że 
jeszcze trochę do zrobienia przede mną…

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska jest konsultantą krajową w dziedzinie genetyki klinicznej, 

specjalistą genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej, kierownikiem Katedry i Zakładu 

Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 1997 r. utworzyła Polski Rejestr 

Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR), który od 2001 r. jest w EUROCAT i jest największym tego 

typu rejestrem w UE. Członek licznych międzynarodowych i krajowych zespołów ekspertów, komitetów 

redakcyjnych czasopism. Członek Zespołu ds. Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.
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Prof. Janusz Rybakowski: 

Mimo emerytury, wciąż 
pochłania mnie praca lekarza

Wyjątkowy dyżur…
To były ostre dyżury psychiatryczne, które pełniłem w latach 1970-1985, a więc na 
początku swojej zawodowej drogi, w Izbie Przyjęć Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej 
w Poznaniu. Pacjentów przywożono karetkami, czasem w asyście milicji. Należało szybko 
ocenić oryginalność kliniczną objawów, zweryfikować zaburzenia zachowania i zdecydo-
wać, czy kontakt z pacjentem niesie ryzyko naruszenia nietykalności cielesnej lekarza 
dyżurnego i czy chory wymaga — często wbrew własnej woli — przyjęcia na oddział.

To było o tyle trudne, że wtedy nie było żadnej ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 
Wszystko regulowało dość już archaiczne rozporządzenie ministra zdrowia z grudnia 
1952 r. Potem to się zaczęło zmieniać, a jednym z orędowników zmian legislacyjnych był 
mój pierwszy szef, prof. Stanisław Dąbrowski, który w 1973 r. został dyrektorem Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ostatecznie ustawa, która reguluje m.in. kwestie 
przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, została uchwalona przez Sejm w 1994 r. i obowią-
zuje od roku 1995.

Pacjent, którego nie zapomnę…
Za mną ponad pół wieku pracy, więc takich pacjentów było wielu. Skupię się na dwóch 
grupach chorych. W 1938 r. włoscy psychiatrzy Ugo Cerletti i Lucio Bini przeprowadzili 
pierwszy zabieg elektrowstrząsów i zostali uznani za „ojców” tej metody leczenia. Choć 
polscy historycy medycyny uważają, że prekursorem elektrowstrząsów był nasz rodak, 
dr Klemens Maliszewski, który takie zabiegi wykonywał już w drugiej połowie XIX w. Gdy 
zacząłem pracę, ta metoda leczenia liczyła już ponad 30 lat, jednak na moich oczach 
zaczynał się dla niej nowy, bardziej bezpieczny rozdział. Mianowicie w trakcie zabiegu 
zaczęto stosować u pacjentów znieczulenie ogólne i zwiotczenie mięśniowe. Ale sam 
jeszcze byłem świadkiem wykonywania kilku zabiegów w starej wersji, co czyniło drama-
tyczne wrażenie i na zawsze to zapamiętałem.
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Potem, w 1975 r., odbyła się premiera filmu „Lot nad kukułczym gniazdem”. Bohater, 
którego zagrał Jack Nicholson, w finale został poddany elektrowstrząsom, ale bez znie-
czulenia, czyli w stary sposób, który już wówczas zarzucono. Film okazał się bardzo opi-
niotwórczy i na długie lata dał oręż przeciwnikom tej terapii. Obecnie leczenie z użyciem 
elektrowstrząsów jest z powodzeniem stosowane, to główna metoda terapii zabiegowej 
w psychiatrii, bardzo bezpiecznej i skutecznej w depresji lekoopornej, niekiedy znajduje 
zastosowanie także w schizofrenii. Mimo to od czasu do czasu nadal pojawiają się arty-
kuły domagające się zaprzestania elektrowstrząsów, które jednak wiarygodnością dorów-
nują publikacjom antyszczepionkowców czy płaskoziemców.

Drugą wyróżniającą się grupę chorych stanowią pierwsi pacjenci leczeni w Polsce litem. 
W latach 70. XX w. rozpoczęliśmy podawanie tego leku w celach profilaktycznych osobom 
z chorobami afektywnymi. Do dziś wspólnie z dr Marią Chłopocką-Woźniak obserwujemy 
tych pacjentów. Niedawno jedna z naszych podopiecznych obchodziła półwiecze terapii litem, 
która przyczyniła się do jej znakomitego funkcjonowania rodzinnego i zawodowego (to także 
lekarka). I do utrzymania też dobrego zdrowia somatycznego. Ba, nawet do jego poprawy, 
ponieważ terapia litem spowodowała u niej ustąpienie infekcji opryszczkowych i różnych 
zakażeń dróg oddechowych, bo przy okazji ujawniło się przeciwwirusowe działanie leku.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
Większość egzaminów na studiach medycznych wymagała solidnego przygotowania 
i zawsze starałem się temu podołać. Jako największe wyzwanie egzaminacyjne wspomi-
nam sprawdzian z biochemii. Gdy studiowałem, przedmiot ten nosił nazwę: chemia fizjo-
logiczna. Wykładowczynią była prof. Helena Karoń, która umożliwiała zdawanie egzaminu 
na ostatnim wykładzie, z czego skorzystałem. Pamiętam, że wykazałem się znajomością 
procesu transportu elektronów w mitochondriach, co wtedy było jednym z najnowszych 
odkryć naukowych. Natomiast dla mojego syna Filipa, który poszedł w moje ślady, to była 
już standardowa wiedza. A mój wnuk, Jurek, który niedawno rozpoczął studia medyczne 
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskał te informacje… w trakcie zajęć z bio-
logii w szkole średniej.

Gdybym nie był lekarzem…
Uważam, że zawód lekarza jest absolutnie niepowtarzalny. Możliwość pomocy cierpiącym 
na zaburzenia psychiczne, jakie daje obecna psychofarmakologia, jest niezwykle gratyfi-
kująca. Natomiast od dzieciństwa gram na fortepianie, moim hobby jest muzyka rozryw-
kowa i jazzowa. Zatem, być może, satysfakcjonująca okazałaby się kariera pianisty? Ale 
czy tak bardzo, jak praca lekarza? Nie sądzę.

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej…
Od początku pracy w psychiatrii wdrażałem stosowanie litu u pacjentów z chorobą afek-
tywną dwubiegunową. W 1973 r. napisałem list do najwybitniejszego badacza terapii 
litem, duńskiego psychiatry Mogensa Schou. Spotkałem się z serdecznym odzewem, 
potem wielokrotnie się spotykaliśmy, zostaliśmy przyjaciółmi. Ostatni raz widzieliśmy się 
na konferencji dotyczącej leczenia litem, w Poznaniu, w 2006 r. Mój mentor miał wów-
czas 87 lat. Sprawił mi ogromną niespodziankę, wręczając kopię wspomnianego listu, 
który przechowywał na dowód naszej wieloletniej komitywy. To było bardzo wzruszające 



39

przeżycie. Ukoronowaniem naszej relacji może być natomiast nagroda im. Mogensa 
Schou od International Society of Bipolar Disorder, którą otrzymałem w 2018 r.

Natomiast wśród współczesnych największą estymę wzbudza u mnie szwajcarski psychia-
tra, Jules Angst. To chyba najwybitniejszy badacz chorób afektywnych, wniósł ogromny 
wkład do klasyfikacji tych zaburzeń. W 2016 r. byłem w Zurychu na jego 90. urodzinach. 
Wręczyłem jubilatowi najnowsze wyniki badań na temat stworzonej przez niego skali 
Hypomania Checklist, służącej do oceny objawów hipomanii. Badania te wykonano wspól-
nie z ośrodkiem krakowskim, kierowanym przez prof. Dominikę Dudek.

Święty Graal medycyny to…
Odniosę się do psychiatrii. Świętym Graalem tej gałęzi medycyny jest integracja podejścia 
biologicznego i psychologicznego, dotycząca wpływu na działalność mózgu — łączy moż-
liwość modyfikacji czynności tego tajemniczego narządu za pomocą środków chemicz-
nych i terapii słowem. Wielki krok w tym kierunku uczynił laureat Nagrody Nobla z 2000 r. 
prof. Eric Kandel. Nagrodzono go za badania nad fizjologicznymi podstawami mechani-
zmów pamięci. W ubiegłym roku ukazała się w Polsce jego książka pt. „Zaburzony umysł”. 
Polecam ją wszystkim, którzy interesują się tym zagadnieniem.

Na koniec podzielę się jeszcze ciekawostką. Rodzina prof. Kandela wyemigrowała z Austrii 
do USA przed II wojną światową. Gdy spotkaliśmy się na jednej z konferencji naukowych 
15 lat temu, prof. Kandel chętnie przyznawał się do swoich polskich korzeni, gdyż jego 
rodzice pochodzili z Kołomyi, czyli dawnych Kresów Wschodnich.

Przełomowy moment w karierze…
Myślę, że było to stypendium na Uniwersytecie Pensylwania w USA, gdzie byłem w latach 
1976-1977. W tym czasie wykonywanie zawodu lekarza w Stanach Zjednoczonych 
musiało być poprzedzone zdaniem egzaminu Educational Council for Foreign Medical 
Graduates (ECFMG). Odbywał się dwa razy w roku, w tym samym czasie, w ambasadach 
amerykańskich na całym świecie. Byłem w gronie 20 proc. kandydatów z Polski, którym się 
udało. W Filadelfii pracowałem jako psychiatra na oddziale leczenia depresji, ale również 
w laboratorium, jako badacz. Byłem w zespole, który pierwszy na świecie zidentyfikował 
mechanizm transportu litu przez błonę komórkową na modelu krwinki czerwonej. Nabyte 
za granicą doświadczenie wykorzystałem w Polsce. Trzy lata po powrocie z USA obroni-
łem rozprawę habilitacyjną, w której zawarłem wyniki badań prowadzonych w Filadelfii.

Gdy jestem pacjentem to…
Jestem pacjentem pokornym, staram się zaufać medycynie i oddać pod opiekę kompe-
tentnych osób.

W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
Ponownie odniosę się do psychiatrii. W początkowych latach mojej pracy najbardziej 
przeszkadzały mi stereotypy na temat chorób psychicznych, pokutujące w społeczeń-
stwie. Dużo się od tamtej pory zmieniło, ale nie wszystko. Pomógł rozwój psychofarmako-
logii. Dzięki temu psychiatria stała się w dużej mierze podobna do innych, niezabiegowych 
specjalności medycznych. Dziś depresja nie jest już powodem do wstydu. Jeżeli chodzi 



40

o chorobę afektywną dwubiegunową, to tutaj dużą rolę odegrały wyznania celebrytów, 
którzy się do niej przyznali. W Polsce na pewno pomógł Wojciech Młynarski. Natomiast 
schizofrenia w dalszym ciągu pozostaje chorobą stygmatyzującą.

O życiu w cieniu psychoz opowiadał film „Piękny umysł”, w którym pokazano losy 
wybitnego naukowca Johna Nasha, zdobywcy Nagrody Nobla. Produkcja nie pomogła 
w przełamaniu stereotypów na temat schizofrenii?

Uważam, że ten film zrobił dużo dobrego na tym polu. Zresztą przywołuję ten obraz 
podczas wykładów ze studentami, wskazując na możliwość związku między schizofre-
nią a wybitnymi uzdolnieniami matematycznymi. Syn Einsteina chorował na schizofrenię, 
Isaac Newton miał cechy paranoidalne. A jeśli chodzi o Johna Nasha, to u niego choroba 
wybuchła już wtedy, gdy prowadził badania nad teorią gier, która przyniosła mu Nagrodę 
Nobla w dziedzinie ekonomii. Spotkałem go podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. 
W późniejszym okresie swojego życia Nash był w dobrym stanie, przyjmował leki, dzięki 
którym normalnie żył. Zginął w wypadku samochodowym. Podsumowując, wydaje mi się, 
że film, który opowiadał o jego życiu, zrobił wiele dla psychiatrii i chorych, którzy zmagają 
się ze schizofrenią.

Kiedy nie pracuję…
Mimo emerytury, wciąż pochłania mnie praca lekarza. Dwa razy w tygodniu odwiedzam 
Klinikę Psychiatrii Dorosłych, którą od 2016 r. kieruje mój syn. Sprawuję również nadzór 
nad istniejącym od 4 lat Centrum Psychiatrycznym przy Szpitalu HCP w Poznaniu, któ-
rego jestem jednym z „ojców założycieli”. Nadal mam dużą praktykę ambulatoryjną. Nie 
oddaję pola także na niwie naukowej. Znalazłem się w gronie 2 proc. najczęściej cytowa-
nych naukowców świata. To ogromny powód do satysfakcji.

W czasie wolnym bardzo lubię czytać książki, zarówno beletrystyczne, jak i popularnonau-
kowe. Szczególną przyjemność czerpię z czytania w oryginale kryminałów po angielsku 
i rosyjsku. Moi ulubieni autorzy to Harlan Coben, John Le Carre oraz Aleksandra Marinina.

Lubię także grać na fortepianie standardy z lat 1920-1960. Niektóre gram na cztery ręce 
z kuzynem, także lekarzem, prof. Wojciechem Dyszkiewiczem, emerytowanym kierowni-
kiem Kliniki Torakochirurgii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii, psychochemii 

i psychofarmakologii klinicznej, w latach 1995-2016 był kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dorosłych 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W badaniach naukowych skupiał się głównie na 

neurobiologii i psychofarmakologii chorób afektywnych i schizofrenii, a tematami wiodącymi były 

choroba afektywna dwubiegunowa i terapeutyczne stosowanie litu. Członek korespondent PAN.
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Prof. Janusz Skalski: 

Dziś najbardziej inspirują mnie 
studenci i młodzi lekarze

Wyjątkowy dyżur…
Opowiem o moim pierwszym. Zaczynałem pracę w 1975 r. na internie, w Klinice Chorób 
Wewnętrznych przy ul. Kopernika 17 w Krakowie. To miejsce zapisane jest w historii 
polskiej medycyny, ponieważ to właśnie tam przez lata pracował legendarny prof. Julian 
Aleksandrowicz, a wcześniej Tadeusz Tempka czy Leon Tochowicz.

Jako młody lekarz zostałem wezwany na izbę przyjęć do 38-latka, który miał rozpoznany 
niestabilny zawał. Miałem pomóc w transporcie chorego. Wjechałem z pacjentem do 
windy, towarzyszyła mi tylko mało doświadczona salowa. Nagle pacjent „się zatrzymał”, 
trzeba go było reanimować, a tu… winda się zacięła i stanęła między piętrami. Nie mia-
łem żadnych leków ani możliwości intubowania. Reanimacja trwała ponad 40 minut, ale 
pacjent mimo to zmarł na moich oczach. Od lekarza sądowego, który wykonywał sekcję, 
dowiedziałem się, że zrobiłem wszystko, co było w tych warunkach możliwe.

Do końca swoich dni będę pamiętał także mój pierwszy dyżur jako samodzielnego 
lekarza. W 1984 r. zdałem egzamin specjalizacyjny II stopnia z chirurgii dziecięcej 
i zostałem namaszczony przez naszego szefa, prof. Jana Grochowskiego, na pełniącego 
dyżury prowadzące. Czułem się bardzo dowartościowany, jednocześnie zaklinałem 
dobry los, żeby tylko nie trafił do nas pacjent neurochirurgiczny. Akurat w tej dziedzinie 
nie miałem możliwości zdobyć dużego doświadczenia podczas szkolenia specjalizacyj-
nego. Zaczął się dyżur. Najpierw operowałem kilka prozaicznych wyrostków, ale póź-
nym wieczorem przywieziono z wypadku dziecko z wgłobieniem kości pokrywy czaszki. 
Do tego wszystkiego ta 5-letnia dziewczynka pochodziła z rodziny jednego z naszych 
kolegów z pracy. Proszę sobie wyobrazić, jaka to odpowiedzialność! Powiem szczerze, 
że potem byłem dumny jak paw, bo operacja przebiegła pomyślnie i dziecko tydzień 
później wyszło do domu.
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Pacjent, którego nie zapomnę…
Oj, było wielu takich pacjentów! Jeden z nich został opisany w książeczce „Cuda w medy-
cynie” i o nim opowiem. Tym bardziej, że finał tej historii jest niemal metafizyczny. To były 
lata 90. ubiegłego wieku, pracowałem wówczas w Katowicach.

Wieczorem trafiło do nas 9-miesięczne niemowlę. Początkowo dziecko przyjęto do szpi-
tala w Bielsku z podejrzeniem ciężkiego zapalenia płuc. Bardzo przytomna pani kardio-
log z tej placówki rozpoznała, że ma ono ogromny guz serca. Małego pacjenta karetką, 
najbliższą drogą, przewieziono do Katowic, gdzie nieźle działała kardiologia dziecięca. 
Dziecko było w stanie krytycznym: sine, bez ciśnienia, z czynnością serca 20 uderzeń na 
minutę. Przyznam, że do operacji przystępowaliśmy bez nadziei na sukces.

Okazało się, że guz wypełnia całą klatkę piersiową, był problem z założeniem kaniul. Trzeba 
było przeciąć przeponę i skaniulizować dolną żyłę główną. Guz udało się wyciąć w całości. 
To był łagodny guz mezenchymalny. Dziecko nie tylko przeżyło, ale wróciło do zdrowia 
w niesamowitym tempie, wbrew wszystkim przewidywaniom. I to nie koniec tej historii. 
Przed dwoma laty w rejonie krakowskim poszukiwano zaginionego dziecka. I proszę sobie 
wyobrazić, że to właśnie ten mój dawny pacjent, już ponad 20-letni młody mężczyzna, 
odnalazł to dziecko! To pokazuje, jak niezwykłe mogą być koleje losu. Dziecko, które przed 
laty zostało cudem boskim uratowane i przeżyło, teraz pomaga innym.

Równie dobrze pamiętam chłopca, który trafił do nas w stanie głębokiej hipotermii. Miał 
najniższą u uratowanych osób zanotowaną na świecie temperaturę wewnętrzną ciała, bo 
zaledwie 11,9 st. C. Chłopiec przeżył bez żadnych szkód neurologicznych.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
Będzie to opowieść ze szczyptą humoru. Na pierwszym roku był zwyczaj, że jednego dnia 
zdawało się anatomię i histologię. Anatomii uczyłem się naprawdę solidnie i w efekcie 
zabrakło czasu, by opanować materiał z histologii, z której egzaminowała słynna prof. 
Jadwiga Ackermann, postrach wszystkich studentów w tamtym czasie. Anatomię zdałem 
na piątkę, a dwie godziny później miałem drugi sprawdzian wiedzy. Bałem się ogromnie 
pytań z histologii układu nerwowego, bo tego działu nie zdążyłem przerobić.

Wchodzę, a pani profesor, bardzo rozbawiona, mówi: „Gdyby pan słyszał, jakie bzdury z histolo-
gii układu nerwowego opowiadał poprzednik! Zupełne banialuki. Proszę posłuchać…”. Perliście 
śmiejąc się, opowiada, ja — trochę nerwowo — wtóruję. Jednocześnie czuję ciarki na plecach, 
bo nie mam pojęcia, o czym mówimy. I nagle słyszę: „No dobrze, proszę o indeks i prawidłową 
odpowiedź”. Zamarłem, ale zaczynam mówić, choć czuję, że powtarzam te same nonsensy, co 
kolega. Prof. Ackermann szybko mi przerwała i zamaszyście wpisała ocenę.

Patrzę, a tam… 4! To był najbardziej dla mnie emocjonujący egzamin. Potem okazało 
się, że przede mną zdawał mój serdeczny kolega, dziś bardzo znany kardiolog warszaw-
ski, z którym utrzymuję sympatyczne kontakty. Ile razy wspominam tamten egzamin, to 
śmieję się do siebie, bo to był istny kabaret.
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Gdybym nie był lekarzem…
Byłbym chemikiem. To w pewnym sensie było moim marzeniem. W klasie maturalnej 
zostałem olimpijczykiem z chemii i zdobyłem prawo wstępu na studia w tym kierunku 
albo uniwersyteckie, albo politechniczne. Jednak mój ojciec był lekarzem, podziwiałem 
jego pracę, zaangażowanie, więc ostatecznie wybrałem studia medyczne. Bardzo lubiłem 
też matematykę, to była moja ulubiona dziedzina wiedzy. W czasach szkolnych nie lubiłem 
historii, ale po latach obudziła się we mnie pasja historyka. Szczególnie pochłonęła mnie 
historia średniowiecza, renesansu i kontrreformacji.

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej…
Dziś najbardziej inspirują mnie studenci i młodzi lekarze. Zadają mądre i celne pytania, 
które dają do myślenia. Zawsze uważałem, że prowadzenie zajęć dydaktycznych to wielki 
zaszczyt. To jest coś pięknego, gdy mamy wspólnie temat do przedyskutowania i potra-
fimy wzajemnie się uzupełniać.

Gdybym z kolei miał wskazać kogoś spośród swoich nauczycieli, to do dzisiejszego dnia 
inspiruje mnie prof. Richard Van Praagh, u którego na początku lat 80. ubiegłego wieku 
przeszedłem w Bostonie pełne szkolenie z kardiopatologii. W naszej dziedzinie — kardio-
chirurgii i kardiologii dziecięcej — wszyscy jesteśmy uczniami prof. Van Praagha, który 
stworzył klasyfikację wad złożonych serca. Z radością mogę powiedzieć, że profesor otrzy-
mał zaszczytny tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, decyzja zapadła 
w marcu 2020 r. Niestety, z powodu pandemii musieliśmy kilkakrotnie przekładać uroczy-
stość uhonorowania tym tytułem naszego wielkiego nauczyciela. Doczekaliśmy się tej 
uroczystości dopiero w listopadzie 2021 r.

Święty Graal medycyny to… 
W różnych działach nauki ten Święty Graal będzie inny. Dla mnie, jako kardiochirurga 
dziecięcego, takim nieosiągalnym celem jest uzyskanie przeżyć wieloletnich u dzieci, 
które przychodzą na świat z sercem jednokomorowym. Dziś możemy takim dzieciom 
pomóc, wykonując skomplikowane wieloetapowe leczenie operacyjne, ale wciąż nie-
osiągalne jest, by nasi pacjenci dożyli starości. Ale gdyby udało się regenerować serce 
albo odtwarzać te struktury, których natura nie stworzyła? Przełomem mogą być 
komórki macierzyste. Być może inżynieria genetyczna kiedyś stworzy możliwość wyho-
dowania narządu do przeszczepu dla konkretnego pacjenta, tak aby nie dochodziło do 
odrzutu. Ale to pieśń odległej przyszłości.

Przełomowy moment w mojej karierze…
Było kilka takich kamieni milowych na mojej zawodowej drodze. Jednak największy prze-
łom miał miejsce w 1990 r., gdy zdecydowałem się na samodzielność i na zaproszenie 
prof. Zbigniewa Religi przeniosłem się na Śląsk. Profesor dał mi możliwość zrobienia habi-
litacji, postępu naukowego i zdobycia tytułu profesora. Na Śląsku spędziłem 17 lat pod 
skrzydłami prof. Religi: pierwsze 7 lat w Katowicach z przyjaźnią prof. Andrzeja Bochenka 
i doc. Marka Witesa, a potem kolejnych 10 lat w Zabrzu z prof. Zbigniewem Religą oraz 
prof. Marianem Zembalą.



Gdy jestem pacjentem, to…
Byłem pacjentem. Karnym i grzecznym. I traktowany byłem bardzo dobrze. Jednak leżąc 
na wspólnej sali i obserwując innych chorych, zauważyłem z wielkim żalem, że polskie 
społeczeństwo nie potrafi mówić „dziękuję”. Zamiast wdzięczności za pracę pielęgniarki 
czy lekarza są tylko roszczenia. Jestem szperaczem w historii i bardzo głęboko zapadły mi 
w pamięć słowa Melchiora Wańkowicza zapisane w „Pamiętnikach lekarzy”, wydanych 
w 1939 r. Wańkowicz napisał, że „Lekarz jest jedynym inteligentem, od którego czegoś 
można żądać, nic w zamian nie dając. Lekarz to jest jedyny inteligent w kraju, któremu 
można nawymyślać, nawrzucać i nic nam za to nie będzie”. Tak jest i dziś.

W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
Nieustanny problem z dostępem do sal operacyjnych, z dostępem do anestezjologa. 
Mamy ograniczenia, a kolejka pacjentów czekających na operację przerosła bezpieczną 
granicę. Ona była bardzo duża już przed epidemią, a teraz chorzy będą ginąć z powodu 
tego, że zbyt długo czekali na pomoc medyczną.

Martwi mnie też fakt, że młodzi ludzie nie interesują się kardiochirurgią dziecięcą. Ta 
specjalizacja jest w impasie. Dawniej wydawało się, że kardiochirurgia jest nobilitującym 
działem. Dziś jest niedowartościowana i trzeba być ogromnym pasjonatem, by obrać taką 
zawodową drogę. Po moich licznych apelach, w ostatnich miesiącach wreszcie powiało 
optymizmem, pojawili się chętni do objęcia rezydentury  w naszej klinice. Wiem nato-
miast, że w innych ośrodkach nadal brakuje kandydatów.

Kiedy nie pracuję, to…
Zajmuję się swoimi wnukami. Mam przed sobą zdjęcia swoich wnuczków: najstarszy ma 
8 lat, drugi 6, a trzeci — 4. Niedawno zostałem dziadkiem po raz czwarty, wnuczka ma 
niespełna dwa latka. Wszystkie są cudowne. Wnuki są najwspanialszą rzeczą, która zdarza 
się człowiekowi na starsze lata. A jak pójdą spać, to siedzę w swoich starych książkach. 
Typowy mól książkowy ze mnie. Tak wyobrażam sobie szczęśliwą starość: otoczony wnu-
kami, zaczytany.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski jest dyrektorem Instytutu Pediatrii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego Collegium Medicum, kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej UJ CM. 

Specjalizuje się w wieloetapowym leczeniu dzieci z pojedynczą komorą serca. Autor wielu 

pionierskich rozwiązań w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej.



45

Prof. Henryk Skarżyński: 

Nigdy nie cierpiałem na brak 
pomysłów

Wyjątkowy dyżur…
Po 43. latach pracy klinicznej trudno wybrać jeden. I tych tragicznych, i dramatycznych 
było wiele, ponieważ dyżurowałem w specjalności zabiegowej, w której często występo-
wały stany nagłe, zagrażające nie tylko zdrowiu, ale i życiu pacjentów. Ataki duszności, 
obfite krwawienia były nieomal codziennością.

Moją pierwszą miłością była historia, drugą medycyna. Z historii najbardziej fascyno-
wały mnie, jako młodego chłopaka, rozwój i upadek I Rzeczypospolitej. Drugi ważny okres 
dotyczył jej odrodzenia i funkcjonowania, zwłaszcza na Kresach, podczas międzywojnia, 
a następnie tragicznych wydarzeń na tych terenach w czasie II wojny światowej.

W 1983 r., podczas jednego z moich dyżurów, pojawił się na izbie przyjęć ok. 70-letni 
mężczyzna z ostrą dusznością. Jak zawsze, gdy duszność zagraża życiu pacjenta, sytu-
acja staje się dramatyczna i niezwykle stresująca. Wprawdzie po dwóch latach pracy 
miałem już pierwszy stopień specjalizacji i stopień naukowy doktora, ale pomoc duszą-
cemu się człowiekowi zawsze jest wyzwaniem. Po szybkim zebraniu wywiadu i badaniu 
przedmiotowym okazało się, że w krtani pacjenta jest duży naciek, najprawdopodobniej 
nowotworowy. Podane natychmiast leki poprawiły nieco sytuację i pacjent zaczął oddy-
chać spokojniej.

Szef dyżuru, który wtedy musiał posiadać drugi stopień specjalizacji, zadecydował, bym 
jak najszybciej uzyskał zgodę na wykonanie tracheotomii — na wypadek, gdyby dusz-
ność wróciła, oraz na pobranie wycinków do badania histopatologicznego, by zdiagno-
zować zmianę i wdrożyć właściwe leczenie. Przed złożeniem podpisu pacjent zapytał 
mnie, jakie będą następstwa założenia rurki tracheotomijnej do tchawicy. Powiedziałem, 
że m.in. wystąpią kłopoty z mówieniem. Wtedy on złapał mnie za rękę i zaczął ze łzami 
w oczach: „Muszę panu coś o sobie powiedzieć. Gdy założycie mi rurkę i usuniecie krtań, 
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nie będę mógł tego swobodnie przekazać swoimi słowami. Ja przeżyłem tragicznie wojnę”. 
Odpowiedziałem, że mój tata też, bo brał udział w kampanii wrześniowej, był w słynnym 
kotle nad Bzurą.

Wówczas pacjent, z wyraźnym trudem, rozpoczął swoją opowieść: „Doktorze, mieszkałem 
na Wołyniu. Moją żoną była Ukrainka. Dostała rozkaz, by mnie i dwoje naszych małych 
dzieci zamordować. To były straszne czasy. Obudziłem się w nocy, gdy ona stała nade mną 
z siekierą i płakała. Nie opuściła jej na moją głowę.

Uciekłem przez okno, zostawiłem ją i dzieci, licząc, że sami mają szanse na przeżycie. Nie 
przeżyli”. Słuchałem jak skamieniały. Mimo że od tej rozmowy minęło już 39 lat, pamiętam, 
jakby to było wczoraj. U pacjenta rozpoznano zaawansowanego raka krtani, ale udało się 
go zoperować. Spotykałem go jeszcze przez wiele lat po operacji, gdy przychodził na bada-
nia kontrolne i cały czas uczył się mowy przełykowej.

Pacjent, którego nie zapomnę…
Zoperowałem ponad 215 tys. ludzi, przede wszystkim z różnymi problemami ze słuchem. 
Wśród takiej rzeszy trudno nie mieć wielu szczególnych pacjentów, którzy zapisali się 
w pamięci bardziej niż inni. Z tej grupy wybiorę trzech, których losy są niezwykłe i wiążą 
się z wydarzeniami przełomowymi nie tylko w polskiej nauce i medycynie.

Pierwsze w Polsce wszczepienie implantu ślimakowego u osoby głuchej miało miejsce 
16 lipca 1992 r. Pacjent stracił słuch, gdy ratowano mu życie z powodu groźnego zaka-
żenia kości po uszkodzeniu obu nóg przez kosiarkę podczas prac polowych. Podawanie 
dużych dawek gentamycyny uratowało mu życie, ale spowodowało bezpowrotną utratę 
słuchu. Był pierwszym w Polsce głuchym pacjentem, któremu przywróciłem skutecz-
nie możliwość słyszenia. Powstał pomysł uruchomienia w kraju programu leczenia głu-
choty. Po tej i kolejnej operacji, wykonanej w dniu następnym, po raz pierwszy w Polsce 
u dziecka, utworzyłem wielospecjalistyczny zespół.

Już po roku, bo 14 lipca 1993 r., zdołałem uruchomić nowoczesny Ośrodek Diagnostyczno-
-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. 
Było to drugie centrum implantów ślimakowych w Europie, w którym zajęliśmy się 
kompleksowo diagnozowaniem, leczeniem i rehabilitacją pacjentów z wadami słuchu. 
Przypomnę, że w tamtym czasie dzieci z taką wadą otrzymywały aparat słuchowy dopiero 
przed pójściem do szkoły, co było działaniem prawie całkowicie bezużytecznym, gdyż 
o kilka lat spóźnionym. Ale gdy w roku 1994, już jako specjalista krajowy ds. audiologii, 
ogłosiłem, że aparatowanie dzieci z wadami słuchu musimy zacząć najpóźniej w 3. roku 
życia małego pacjenta, spotkałem się z nieprzyjemnymi reakcjami mojego środowiska. 
Przeciwnicy argumentowali nawet, że dziecko w tym wieku może… zjeść aparat!

Drugi krok milowy, który był następstwem pierwszych operacji wszczepienia implantów, 
dotyczył wczesnego wykrywania wad słuchu u noworodków i niemowląt. Pewnie niektó-
rzy z czytających pomyślą, że tak było od zawsze. Nie było. Bezpośrednio po pierwszych 
operacjach nawiązałem ścisłą współpracę z doc. Marią Góralówną, która była pierwszym 
w naszym kraju audiologiem zajmującym się dziećmi z wadami słuchu. Jej nieocenione 
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porady, zawarte w listach do rodziców, były traktowane jak „święta Biblia”. Już w roku 
1993 zaczęliśmy wspólnie przemycać ideę badań słuchu u noworodków oraz u niemowląt 
z grup ryzyka.

Czy zyskała ona przychylność specjalistów?
O nie. Pomysł, by ktoś spoza personelu wchodził na oddziały noworodkowe, spotkał się 
z dużą niechęcią środowiska neonatologów. Kolejną barierą były badania niemowląt prze-
bywających długi czas na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Praktycznie wszyst-
kie te dzieci były w grupie ryzyka wystąpienia wady słuchu z powodu chorób, które ujaw-
niły się po urodzeniu, oraz leków, które podawano wtedy w celu ratowania życia. Nasze 
małe kroczki przyniosły jednak zmianę nastawienia kobiet rodzących, które trzeba było 
przekonać, że proponowane badania są nieinwazyjne i pozwolą wcześnie wykryć ewentu-
alne wady, co umożliwi skuteczne leczenie.

To wszystko zaowocowało i minister zdrowia prof. Jacek Żochowski ustanowił resortowy 
program badań przesiewowych słuchu u noworodków i niemowląt. Kierowałem nim 
w latach 1995-1998. Wtedy stworzone zostały zasady: kiedy, jak, kto oraz u kogo może 
przeprowadzać i oceniać wyniki badań. Nasze ówczesne działania były jednym z najwięk-
szych wkładów w przyjęty w 1998 r. w Mediolanie Europejski Konsensus Naukowy. Byłem 
jego sygnatariuszem z Polski jako krajowy konsultant w dziedzinie audiologii i foniatrii.

Ponadto następstwem pierwszych operacji i działalności ośrodka „Cochlear Center” (na 
bazie jego dorobku naukowego, klinicznego, dydaktycznego i organizacyjnego) było opra-
cowanie programu i zorganizowanie w 1996 r. pracy resortowego Instytutu Fizjologii 
i Patologii Słuchu. To był wtedy na pewno, ale chyba i w całej powojennej historii polskiej 
medycyny, jedyny przypadek utworzenia od podstaw, a następnie wybudowania od fun-
damentów państwowej jednostki jako inicjatywy społecznej, nie rządowej czy samorzą-
dowej. A jakże skutecznej.

W dalszej kolejności efektem pierwszej udanej operacji osoby głuchej było zbudowanie 
w dwóch etapach (w 2003 i 2012 r.) Światowego Centrum Słuchu, w którym od pra-
wie 20 lat wykonujemy najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. Łączny wkład 
finansowy w całą inwestycję, wypracowany przez zespół IFiPS przekroczył 50 proc. To nie-
bywałe wtedy i dziś. Pan Wiesław, o którym mówiłem na początku, jako pierwszy pacjent 
wpisał się w tę piękną historię nauki i rozwoju medycyny polskiej.

Kim byli inni, szczególnie zapamiętani pacjenci?
W 2002 r. zoperowałem pierwszą w świecie pacjentkę z częściową głuchotą. Katarzyna 
była wtedy studentką psychologii i znakomicie rozumiała swoje położenie. Bez jej deter-
minacji nie odbyłaby się ta przełomowa w skali światowej operacja. Nie byłoby milowego 
kroku w nauce i medycynie, polegającego na łączeniu resztek zachowanego, własnego 
przedoperacyjnego słuchu pacjenta ze słuchem elektrycznym, uzyskanym w efekcie 
wszczepienia implantu ślimakowego.

Stało się to w wyniku opracowanej przeze mnie oryginalnej procedury chirurgicznej oraz 
przy użyciu odpowiednio dobranej elastycznej elektrody. Dzięki zachowanym resztkom 
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własnego słuchu pacjentka rozumiała tylko niskie dźwięki. Podczas operacji ta zdolność 
została zachowana i po połączeniu z uzyskanym po odpowiednim wszczepieniu implantu 
ślimakowego słuchem elektrycznym pani Katarzyna rozumiała nie kilka czy, w ciszy, kilka-
naście procent docierających słów, ale blisko 100 proc., co zapewniło jej swobodną komu-
nikację z otoczeniem.

W świetle ówczesnej nauki i medycyny taka ingerencja, jak wszczepianie implantu do 
niecałkowicie głuchego ucha wewnętrznego, była niemożliwa i uznawana za skrajnie 
niebezpieczną. Tego, co udało się osiągnąć w wyniku operacji, nie potwierdzała rów-
nież teoria słyszenia, za którą prof. Gyorgy Bekesy otrzymał w 1961 r. Nagrodę Nobla 
w dziedzinie medycyny. Pani Katarzyna jako pacjent, ale i przyszły psycholog wnio-
sła wielki wkład w rozwój leczenia różnych, nie tylko całkowitych, uszkodzeń słuchu. 
Dzięki temu otworzyły się nowe możliwości leczenia nie tysięcy, ale milionów osób 
na świecie. To jest jeden z największych wkładów polskiej nauki i medycyny w roz-
wój światowej otochirurgii, a jednocześnie dowód istnienia Polskiej Szkoły Otologii 
w świecie.

Trzecią osobą, którą tu przypomnę, jest Małgosia. Gdy ogłuchła, była uczennicą szkoły 
powszechnej i muzycznej. Na wiosnę 1994 r. wszczepiłem jej implant ślimakowy. 
Jesienią tego samego roku, podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowej Konferencji 
Audiologicznej i Implantów Ślimakowych w Popowie pod Warszawą, przepięknie zagrała 
wybrane utwory Fryderyka Chopina. Jej występ wywołał łzy u wielu gości ze wszystkich 
kontynentów.

Dziś Małgosia jest lekarzem stomatologiem, pracownikiem naukowym uniwersy-
tetu medycznego, obroniła doktorat, muzykuje wraz z synem. Brała udział w musicalu 
„Przerwana cisza” na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej, do którego napisałem 
libretto. Jeden z utworów — „Zaczarowany fortepian” — jest poświęcony jej losom.

Małgosia jest dla mnie wielką inspiracją, związaną z wykorzystaniem muzyki w tera-
pii różnych uszkodzeń słuchu. To gra na fortepianie bardzo pomogła jej w pooperacyj-
nej rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego. Sukces zawodowy i naukowy, 
praca i pasja Małgosi dały wielki impuls dla rozwoju i wykorzystywania oryginalnego 
programu muzykoterapii w rozwoju słuchu u użytkowników różnych implantów słucho-
wych. Rozwinięciem tej idei jest organizacja od 2015 r. w Warszawie Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego „Ślimakowe Rytmy”.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
Nie było tak źle, skoro w 1978 r. ówczesny minister zdrowia prof. Marian Śliwiński przypiął 
mi do klapy Srebrnego Eskulapa uzyskanego w studenckim Konkursie Primus Inter Pares. 
Od IV roku studiów wiedziałem, gdzie skieruję swoje zawodowe zainteresowania. Trudno 
było się uczyć wszystkiego z takim samym zaangażowaniem, ale największy strach wiązał 
się z egzaminem z farmakologii.

Wprawdzie o studentach medycyny mówiło się wtedy, że nie robi im różnicy, czy mają 
się nauczyć na pamięć treści wielkich ksiąg telefonicznych czy farmakologii, to jednak 



49

zapamiętanie tysięcy kombinacji robionych leków, których nigdy potem nie przepisałem 
żadnemu pacjentowi (bo nie było takiej potrzeby), było nie lada wyzwaniem. Egzamin 
był testowy i zaliczyłem go dość dobrze za pierwszym podejściem, ale strach panował 
wtedy wielki.

Gdybym nie był lekarzem…
To pewnie byłbym historykiem albo takim nie do końca określonym poetą, pisarzem, auto-
rem scenariuszy, a może stolarzem artystycznym? Od najmłodszych lat przepadałem za 
majsterkowaniem i wierceniem w drewnie.

Natomiast pierwsze wiersze pisałem w drugiej klasie liceum. W trzeciej napisałem trzy-
aktową sztukę teatralną, w czwartej zrobiłem własnoręcznie gitarę elektryczną. Pewnie 
wyszedłby z tego jakiś „mikst”, może i ciekawy. Na pewno miałbym więcej czasu, a znając 
mój charakter i konsekwencję w realizowaniu marzeń, mogłoby być całkiem interesu-
jąco. Nigdy nie cierpiałem na brak pomysłów, nie narzekałem, że czegoś nie da się zrobić. 
Zawsze byłem realnym optymistą i tak jest do dziś. Pokonywanie kolejnych barier może 
nie zawsze jest miłe, ale jakże ciekawe jest wtedy życie!

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej…
Nie ma jednej. W latach szkolnych to byli wybitni polscy sportowcy, mistrzowie olim-
pijscy. Moje oddawanie się grze w piłkę nożną stanowiło utrapienie dla rodziców, któ-
rzy często słyszeli od sąsiadów i krewnych: „co z niego wyrośnie!”. W czasach stu-
denckich największym inspiratorem był starszy kolega, obecnie znakomity kardiolog, 
profesor Grzegorz Opolski. Potem, już jako lekarz, spotykałem wiele wybitnych osobi-
stości, głównie w polskiej medycynie, które miały wpływ na to, jak podchodzę do życia, 
nauki i medycyny. Jednym z nich był śp. prof. Stefan Kruś, z którym w 1990 r. wspólnie 
zakładaliśmy Fundację Rozwoju Medycyny „Człowiek człowiekowi”. Miała ona bardzo 
istotny wpływ na rozwój programu leczenia głuchoty w Polsce i na powstanie zrębów 
pierwszej części Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą.

Starałem się, chyba od zawsze, być uważnym obserwatorem życia społecznego w jego 
wielu wymiarach. Dlatego słuchałem głosu osób doświadczonych, szeroko patrzą-
cych, nie tylko przez pryzmat swoich zawodów czy specjalności, na naukę i medy-
cynę. Jednym z nich jest były rektor Akademii Medycznej w Warszawie prof. Tadeusz 
Tołłoczko, drugim mój starszy brat Jan. Interesowały mnie i nadal interesują pro-
cesy społeczne, zachodzące przemiany dotyczące dużych grup ludzi, również zmiany 
w postawach i potrzebach jednostek, w kształtowaniu się różnych środowisk. W życiu, 
zwłaszcza w latach szkolnych, przeczytałem mnóstwo książek. Na lekcji historii 
w szkole nie liczyła się dla mnie data bitwy, ale możliwie dokładny skład ścierających 
się oddziałów na lewym i prawym skrzydle, biografie zwycięzców i pokonanych oraz 
procesy zachodzące w danym regionie, kraju czy zakątku świata, które były następ-
stwem bitew i wojennych batalii.

Święty Graal medycyny to…
W historii to określenie najczęściej odnoszono do różnych symboli chrześcijańskich, cel-
tyckich i innych. To, w skrócie mówiąc, coś magicznego, nieosiągalnego, a jednocześnie 
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niezwykle pożądanego. Czy jest coś takiego magicznego w medycynie? Często moi 
pacjenci, którzy urodzili się głusi lub słyszeli, ale z powodu różnych chorób, urazów stracili 
słuch bezpowrotnie, po zastosowanym leczeniu i wejściu do świata dźwięku mówią: „To 
prawdziwy cud!”. Zatem jeżeli myślimy o jakimś nadzwyczajnym przedmiocie lub urzą-
dzeniu, które pozwala osobie głuchej słyszeć, to jest nim implant ślimakowy. Zapewnienie 
człowiekowi możliwości przywrócenia zmysłu słuchu to danie szansy na swobodną komu-
nikację z otoczeniem. Ta komunikacja jest dziś podstawą rozwoju współczesnych społe-
czeństw.

Przełomowy moment w mojej karierze…
Takich bardzo znaczących momentów było kilka. Dotyczyły osiągnięć naukowych, klinicz-
nych, dydaktycznych lub organizacyjnych. Ale najistotniejsze, które zmieniły moje myśle-
nie i działanie na dziesięciolecia, były dwa. Pierwszy w wymiarze ogólnokrajowym, gdy 
zoperowałem w 1992 r. pierwszego głuchego pacjenta w Polsce i uruchomiłem cały pro-
gram naukowy i kliniczny, nowoczesną edukację oraz tworzenie infrastruktury i zaple-
cza kadrowego. Przestałem być otolaryngologiem ogólnym, który zajmował się w dużym 
stopniu słuchem, ale również onkologią i rynologią.

Drugi przełom miał charakter światowy: w 2002 r., po pierwszej w świecie operacji czę-
ściowej głuchoty z zastosowaniem mojej oryginalnej procedury chirurgicznej i mojego 
wzorca elektrody oraz kompleksowej koncepcji leczenia praktycznie wszystkich wrodzo-
nych i nabytych uszkodzeń słuchu. Następstwem tej pierwszej operacji było bardzo dużo 
różnych wydarzeń, także wiele kolejnych pionierskich rozwiązań naukowych, które znala-
zły zastosowanie w medycynie praktycznej.

Zorganizowane zostały: oryginalne międzynarodowe warsztaty otochirurgiczne (61 edycji 
i ponad 1200 operacji „na żywo” przeprowadzonych w Kajetanach i na 3 kontynentach), 
badania przesiewowe pod kątem wczesnego wykrywania wad słuchu na 4 kontynentach. 
Powstały europejskie konsensusy naukowe poświęcone wczesnemu wykrywaniu wad słu-
chu u noworodków (Mediolan 1998 r.) i u dzieci szkolnych (Warszawa, 2011 r.), uczestni-
czyliśmy w organizacji światowej sieci ośrodków doskonałości HARRING i setkach innych 
inicjatyw międzynarodowych. Wymiernym efektem uznania było przyznanie mi i zespo-
łowi organizacji serii dwóch kongresów europejskich i trzech kongresów światowych. 
Ponadto miałem okazję organizować ze współpracownikami kilkadziesiąt innych spotkań 
o zasięgu globalnym. W reprezentowanych przeze mnie specjalnościach takiej szansy, 
zaufania i uznania nie miał żaden ośrodek w świecie.

Gdy jestem pacjentem, to…
Powiem inaczej — staram się być takim lekarzem każdego dnia, jakim bym chciał, by byli 
ci, którzy będą się mną opiekowali, gdy sam będę w potrzebie. Tym samym nakładam 
na siebie pewne zobowiązania. Szpital to nie kawiarnia, do której idziemy, by mile spę-
dzić czas. To zawsze pewien strach i obawa, co będzie dalej. Jak potoczy się nasze życie. 
Gdy jestem pacjentem, to przeżywam wszystko znacznie bardziej, niż osoby mniej świa-
dome tego, co może się wydarzyć. Jako pacjent jestem trudny i wymagający, zwłaszcza 
wobec siebie.
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W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
Zatracanie zasad i tradycyjnych wartości oraz zaufania do nas w społeczeństwie. Bardzo 
szybko niszczymy autorytety, a w chwilach szczególnych nie mamy się do kogo zwrócić, na 
kim oprzeć, komu przyznać rację. Bardzo często za nic mamy określone osiągnięcia nauki 
i medycyny. Z nich płynie wiedza o coraz większych możliwościach, ale i pewnych ograni-
czeniach. Jako społeczeństwo uważamy, że lekarz musi być zawsze pod ręką, zawsze sku-
teczny we wdrażaniu właściwej terapii. Po swojej stronie, jako obywatele, nie staramy się 
dopuszczać żadnych ograniczeń, przestrzegania prawie żadnych zasad, wypracowywania 
w swoim pokoleniu i u osób młodych niezbędnych prozdrowotnych nawyków.

Wcale nie tak rzadko spotykam kogoś, kto mówi: „proszę leczyć mnie lub moje dziecko, 
pieniądze nie odgrywają żadnej roli”. Ta osoba nie rozumie, że zdrowie jest jej najwięk-
szym kapitałem. Jeżeli je zaniedba, to często już nie kupi, za żadne pieniądze, zarówno dla 
siebie, jak i swoich bliskich.

W codziennej pracy jako lekarz staram się obdarzać zaufaniem każdego, z kim zaczy-
nam współpracę. Odnosi się to przede wszystkim do młodych lekarzy, do młodych ludzi 
w innych zawodach. Nie umiem inaczej. Potem stopniowo to zaufanie kruszeje, ale to 
nie jest wypalanie się w obcowaniu z innymi w codziennej praktyce klinicznej. To jest 
raczej nabieranie dystansu. Należy pamiętać, że w uprawianiu tego pięknego zawodu 
może bardzo pomóc postawa naszego społeczeństwa. Bardzo brakuje mi zarówno takiej 
wzajemnej współpracy, współodpowiedzialności za losy tego i przyszłych pokoleń, bra-
kuje poszanowania tradycji. Proszę nie mylić tego z chęcią utrwalania starych zależności, 
hierarchiczności i podległości w zawodzie lekarza. Mam na myśli szacunek do naszych 
nauczycieli, którzy bardzo często pracując w znacznie gorszych warunkach, w niełatwych 
czasach, widzieli i zrobili dużo oraz nauczyli nas, jak dołożyć swoją cegiełkę do wspólnego 
dorobku w sztafecie pokoleń.

Gdy nie pracuję…
Ja pracuję zawsze, tylko charakter tej pracy się zmienia. Praca jest moją prawdziwą pasją 
i to ona daje mi tyle sił do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i realizacji moich 
marzeń. Jak nie ma tej związanej z nauką, wdrożeniami, praktyką kliniczną, to jest pisanie 
dla przyjemności oraz by utrwalić pewne okoliczności i okazje, dostrzegać przyrodę i oto-
czenie. W moim otoczeniu jest bardzo dużo różnych zwierząt, ptaków, które można oglą-
dać wokoło Światowego Centrum Słuchu. Poza tym jest stałe zainteresowanie sportem 
i czynne jego uprawianie. Pasjonują mnie przede wszystkim narciarstwo i piłka nożna.

Prof. dr hab. n med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, dyrektor IFPS, kierownik Kliniki Oto-Ryno-

Laryngochirurgii, jest specjalistą otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziewczęcej, audiologii 

i foniatrii. Pełni funkcję konsultanta krajowego ds. otorynolaryngologii.
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Prof. Jerzy Szaflik: 

Miniaturyzacja spowodowała 
rewolucję w okulistyce, w której 
brałem udział

Wyjątkowy dyżur…
To będzie dłuższa opowieść. Przygodę z okulistyką i praktyczną medycyną zaczynałem 
w Klinice Okulistyki w Katowicach, gdzie początkujących asystentów chętnie angażo-
wano w dyżury. Podczas popołudniowego dyżuru polecono mi, bym jednego z pacjentów 
przekazał na psychiatrię. Przypadek był nietypowy: chory nagle zgłosił, że nie widzi na 
jedno oko. Tyle że w badaniu okulistycznym nie stwierdziliśmy niczego, co uzasadniałoby 
nagłe oślepnięcie, a pacjent był splątany, mówił dziwne rzeczy. Starsi koledzy i szefowie 
uznali, że najlepiej będzie, jeżeli wypowiedzą się jeszcze neurolog i psychiatra z innego 
szpitala. Transport miał odbyć się karetką, jednak jako młody i bardzo ambitny okulista 
postanowiłem jeszcze sam zbadać chorego.

Zacząłem od wywiadu. Pacjent używał śląskiej gwary i wciąż powtarzał, że mam zawia-
domić Franka. Dopytałem, o kogo chodzi i usłyszałem: „Zadzwoń chopie do Franka, to 
najważniejszy ober!”. „Ober” po śląsku znaczy „szef”. Zacząłem dopytywać o kogo cho-
dzi i wywnioskowałem, że mowa o prof. Franciszku Kokocie, który już wtedy był młodą 
gwiazdą polskiej medycyny. Pacjent potwierdził, że trop jest dobry. Spytałem, skąd pano-
wie się znają i usłyszałem, że studiowali razem. Przyznam, że miałem wątpliwości, czy to 
wszystko prawda.

Była godz. 19, za oknem zmrok, ale wziąłem spis telefonów i nim dobrze to przemyśla-
łem, znalazłem numer do prof. Kokota, który kierował w tym szpitalu Kliniką Nefrologii. 
Wykręciłem numer i po kilku sygnałach usłyszałam: „Kokot, słucham?”. Przedstawiłem 
sprawę, podałem dane pacjenta, a profesor potwierdził, że to faktycznie jego kolega ze 
studiów i że przyjdzie go zobaczyć. Tak się stało.
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Panowie rozmawiali między sobą czystą i piękną śląską gwarą. Profesor polecił, by pacjent 
się rozebrał i zaczął go dokładnie oglądać: sprawdza włosy, uszy, wszystkie węzły, całe 
ciało, w końcu doszedł do kostek i mówi: „Zeflik, a coś tu mosz”. Pacjent przyznał, że jakiś 
czas temu się skaleczył. Badanie się zakończyło, profesor przeprosił pacjenta i wyszliśmy 
na zewnątrz. Usłyszałem, że podejrzewa sepsę i zabiera pacjenta do siebie na oddział, ale 
zaprasza mnie tam kolejnego dnia, by dalej leczyć chorego wspólnie.

Gdy profesor wyszedł, pobiegłem do książki i zacząłem sprawdzać, czy w sepsie może 
wystąpić ślepota jednostronna. Jak się okazało, nie jest to wcale rzadkie, co więcej, może 
być jedynym uchwytnym objawem posocznicy. Pacjent miał z tego powodu zaawanso-
wane zmiany mózgowe, stan zapalny nerwu wzrokowego po jednej stronie, który spo-
wodował ślepotę, ale jeszcze był na tyle wczesny, że nie powodował zmian we wnętrzu 
oka. Ale na drugi dzień obrzęk tarczy już był obecny. Od tamtego czasu uważałem prof. 
Franciszka Kokota za geniusza medycyny.

Pacjent, którego nie zapomnę…
Byłem wtedy lekarzem po doktoracie, miałem dyżur i bodajże w niedzielę wieczorem 
karetka przywiozła pacjenta, który miał wbitą do oczodołu śrubę o grubości ok. 12 mili-
metrów, a długości 20 cm! Metal tkwił w oczodole głęboko, oko było wybite. Zaskakujące 
było to, że ten pacjent, mimo tak poważnego urazu i potwornego bólu, stał na własnych 
nogach, rozmawiał ze mną prawie normalnie, choć był w szoku. Opowiedział, że w piwnicy 
domu konstruował pistolet na sprężynę i gdy ją naciągał, to się urwała i uderzyła go w oko. 
Była noc, ściągnąłem anestezjologa, operowaliśmy od razu. Dla mnie było niepojęte, jak 
przy tak potwornym urazie twarzowo-mózgowym i potwornym bólu, jaki musiał odczu-
wać, pacjent mógł funkcjonować, rozmawiać, zachowywać się w miarę normalnie.

Okazało się, że trzpień zniszczył mu gałkę oczną, złamał oczodół i wbił się do dolnej prze-
strzeni mózgu. Trudno było powiedzieć, co uszkodził, ponieważ w tamtych czasach mogli-
śmy zrobić tylko rentgen. W znieczuleniu ogólnym próbowaliśmy wyjąć tę śrubę, co oka-
zało się niemożliwe. Konieczna była natychmiastowa pomoc neurochirurga. Przyjechał 
doktor Tadeusz Wencel, który wtedy na Śląsku tworzył Katedrę i Klinikę Neurochirurgii. 
Zaproponował, bym delikatnie kręcił tym trzpieniem. Tak zrobiłem i okazało się, że na 
końcu była nakrętka, ale szczęśliwie udało się całość wyjąć. Zaopatrzyliśmy pacjenta 
wstępnie i przekazaliśmy w ręce neurochirurgów.

Chorego udało się uratować. To był student politechniki, który potem przez kilka lat przy-
chodził do mnie na kontrole. Plastycznie poprawiliśmy mu uszkodzony oczodół i powiekę, 
żeby dało się nosić protezę. Dlaczego nigdy nie zapomnę właśnie tego chorego? Z jednej 
strony niepojęte dla mnie było, że przy tak potwornym urazie mógł on się w miarę nor-
malnie zachowywać. Z drugiej strony, widziałem różne urazy twarzy, także podobne, ale 
nigdy tak dramatycznego.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
To był egzamin z psychiatrii. Studiowałem na Śląsku i żeby zdać ten przedmiot, trzeba 
było pojechać z Zabrza Rokitnicy, gdzie była akademia, do Lublińca. Nie byłoby to dużym 
problemem, gdyby nie fakt, że nasz profesor psychiatrii (jego nazwisko zachowam dla 
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siebie), miał zwyczaj, by egzamin zaczynał się o… 6 rano. I żeby zdążyć, trzeba było jechać 
autobusem nocnym o godz. 2, który na miejsce docierał tuż przed 5 rano. W umówionym 
dniu stawiliśmy się w klinice. Rozmowa, przyznam, była dziwna. Zaczęła się od pytania: 
„po co przyjechaliśmy, bo profesor nie ma czasu”. W końcu jednak do egzaminu doszło.

Zdawało się dwójkami. Towarzyszył mi starszy kolega o dosyć charakterystycznym wyglą-
dzie: był niewysoki, łysy. Profesor spojrzał na niego i mówi: „Pan to mi wygląda na handla-
rza obcą walutą”. Na co mój kolega z humorem odpowiedział: „Panie profesorze, każda 
waluta jest mi obca”. Po takiej wstępnej wymianie zdań usłyszeliśmy po dwa pytania, na 
które odpowiedzieliśmy dość płynnie. Profesor wysłuchał i oznajmił, że nie ma czasu na 
wpisanie ocen, bo się spieszy i wraca do pacjentów. Po czym wyszedł, a my zostaliśmy 
w gabinecie kompletnie oniemiali. Po chwili weszła sekretarka, poprosiła o indeksy i dora-
dziła powrót koło południa. Poszliśmy na śniadanie do pobliskiego GS-u, a zwyczaj był 
wtedy taki, że śniadanie serwowano z napojami, więc po posiłku nabraliśmy nieco odwagi. 
O umówionej godzinie zgłosiliśmy się po indeksy, w których figurowały „tróje”.

Gdybym nie był lekarzem…
Zastanawiałem się nad tym pytaniem i nie mogę sobie wyobrazić, jak mógłbym funkcjo-
nować, nie będąc lekarzem! Zaczynałem medycynę z myślą, że będę neurochirurgiem. 
Nie zostałem nim, dlatego że wcześniej trzeba było zrobić specjalizację z neurologii. 
Rozpocząłem nawet kształcenie specjalizacyjne w tym kierunku, ale po miesięcznym poby-
cie na oddziale neurologii przeraziła mnie własna niemoc: efekty pracy neurologów były 
w tamtych czasach właściwie niedostrzegalne. Cała klinika była pod wrażeniem, bo pacjent 
zaczął ruszać dwoma palcami. Wszyscy świetnie wiedzieli, dlaczego chory nie widzi, dla-
czego ma ograniczenia, ale nie mogli mu pomóc. Dla świeżo upieczonego adepta kierunku 
lekarskiego, który chciał zmienić życie chorych na lepsze, to był ciężar nie do udźwignięcia. 
Dlatego zrezygnowałem z neurologii i tym samym z neurochirurgii. Trafiłem na okulistykę, 
którą interesowałem się również w czasie studiów, i uważam, że to był najlepszy wybór.

Natomiast gdy byłem uczniem szkoły średniej, to miałem dwa pomysły na życie. Jeden to 
była archeologia (nie wiem, skąd mi się to wzięło), a drugi — astronomia. Dzisiaj myślę, że 
w żadnym z tych zawodów bym się nie sprawdził. Natomiast gdybym dziś musiał wybierać 
zajęcie inne niż medycyna, którą traktuję jako najlepszy wybór mojego życia, to pewnie 
zostałbym leśniczym.

Osoba, która inspiruje mnie najbardziej…
To profesor Tadeusz Tołłoczko, wybitny chirurg. Był pierwszym lekarzem w Polsce, który 
wykonał operację u chorego z pierwotną nadczynnością przytarczyc. Kierowana przez 
niego klinika była pierwszą w Polsce, która wprowadziła do praktyki klinicznej zabiegi 
transplantacji nerek. Prof. Tołłoczko jest także twórcą standardów w zakresie przeciwdzia-
łania i zwalczania zakażeń chirurgicznych. Poznałem go, gdy przyjechałem do Warszawy. 
Już wtedy mi imponował, był rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Odbyliśmy rozmowę, która zapoczątkowała wieloletnią znajomość. Do dziś mamy kontakt 
i teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. Prof. Tołłoczko to człowiek wybitny, 
erudyta, wspaniały naukowiec. Pamiętam, że miał takie powiedzenie, które mi się bardzo 
spodobało: „Nie jest ważne, czy kot jest biały, czy czarny, ale ważne jest, żeby łapał myszy”.
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Święty Graal medycyny to…
Wydaje mi się, że dla okulistyki takim Świętym Graalem jest miniaturyzacja i sztuczna 
inteligencja. Sztuczna inteligencja będzie przełomem dla całej medycyny, natomiast 
miniaturyzacja spowodowała rewolucję w okulistyce, w której brałem udział. Nie każ-
demu jest pisane, żeby znaleźć się w sytuacji, gdy jakościowo zmienia się cała dyscyplina. 
W latach, gdy zaczynałem swoją przygodę z okulistyką, tworzyła się w Polsce mikrochirur-
gia, czyli operacje z udziałem mikroskopu. Od tego czasu w sposób istotny zaczęło docho-
dzić do miniaturyzowania sprzętu, zmiany technik i instrumentów, co przekładało się na 
zupełnie nową jakość okulistyki.

Mówiąc najprościej: oko jest po prostu małe, a wykonuje się w jego wnętrzu bardzo wiele 
różnych interwencji. Przed erą nowoczesnej okulistyki można było uzyskać maksymal-
nie 5-krotne powiększenie pola operacyjnego z pomocą lupek. Mikroskop pozwala na 
powiększenie obrazu do 40 razy! Najczęściej korzystamy z powiększenia 10 do 12 razy. 
To jest zupełnie nowa jakość. Stosując technikę makroskopową, można założyć precy-
zyjnie 40 szwów na oko albo zszyć czy rozdzielić jakieś tkanki, usunąć kawałek gałki, np. 
guz czy zmianę. To są tak mikroskopijne ilości, że tylko z pomocą mikroskopu można 
tego dokonać.

Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to w tej chwili z zespołem współpracowników wyko-
rzystujemy ją w badaniach przesiewowych w kierunku jaskry. Jestem przekonany, że roz-
wiązania z użyciem AI staną się wkrótce jednym z bardziej istotnych elementów naszej 
diagnostyki.

Przełomowy moment w karierze…
Lata 70. ubiegłego wieku. Początki mojej pracy. To był czas, gdy mieliśmy w klinice 
wyjątkowe możliwości nauki i rozwoju. Korzystałem z tego, rozwijałem się szybko i bar-
dzo spontanicznie. Potem przyszedł okres siermiężnych lat 80. i ogromna stagnacja, 
poczucie beznadziejności. Później karta znów się odwróciła, gdyż sam koniec lat 80. był 
dla mnie autentycznym przełomem. Wtedy zacząłem tworzyć oddział kliniczny w nowo 
wybudowanym, jak na tamte czasy bardzo luksusowym szpitalu w Sosnowcu. I prosto 
stamtąd przyszedłem do Warszawy, gdzie udało mi się współtworzyć budynek okuli-
stycznego szpitala klinicznego, budować zespół, realizować różne, w moim przekonaniu, 
ambitne zadania.

Lata 90. były przełomowe dla całej Polski. Dla mnie ten czas zbiegł się z pewnymi 
osobistymi sukcesami, które ja i moi współpracownicy zaczęliśmy osiągać — dosko-
naliliśmy techniki mikrochirurgiczne, techniki przeszczepów rogówki, w tym małe 
przeszczepy rąbkowe. Wszczepialiśmy soczewki wewnątrzgałkowe o różnych mode-
lach, w tym własny model soczewki dyskowej. Wprowadziliśmy do polskiej okulistyki 
nowe zabiegi w chirurgii jaskry. Stworzyliśmy też pierwszy w Polsce publiczny bank 
tkanek oka.

Gdy jestem pacjentem…
Po uzyskaniu przekonania o kompetencji tego, kto mnie leczy, staję się ślepym wyko-
nawcą jego poleceń.
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W uprawianiu zawodu lekarza najbardziej przeszkadza…
W moim przekonaniu najbardziej przeszkadza rutyna. Powoduje, że wpadamy w pewne 
nadmierne samozadowolenie, które sprzyja myśleniu według schematu: „Nauczyłem 
się, to jest najlepsze, nie potrzebuję zmian, wszystko nowe jest gorsze, a na pewno 
trudniejsze. Po co to zmieniać?”. To zgubne podejście, dlatego trzeba umieć odcinać się 
od tej rutyny.

Gdy nie pracuję…
Przez całe życie, gdy nie pracowałem, starałem się zwiedzać świat. Zacząłem podróżniczą 
pasję realizować na studiach, a wtedy to nie było takie proste. Niemniej każdego roku 
gdzieś wyjeżdżałem, raz bliżej, raz dalej. To mi zostało do dzisiaj. Cieszę się bardzo, że tuż 
przed pandemią udało mi się zrealizować wyjazd, który planowałem od dawna. Byliśmy 
z żoną w Argentynie, gdzie spędziliśmy trzy tygodnie. Następnym kierunkiem naszego 
wyjazdu będzie Norwegia.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik jest jednym z prekursorów polskiej mikrochirurgii okulistycznej. 

W swojej praktyce wykonał ponad dwadzieścia tysięcy operacji i zabiegów ratujących pacjentów 

przed życiem w ciemnościach. Inicjator powstania i organizator Banku Tkanek Oka w Warszawie. 
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Prof. Marian Zembala: 

Najbardziej inspiruje mnie 
trudny chory 

Wyjątkowy dyżur…
Jest 16 czerwca 1975 r. Po 18 godzinach podróży pociągiem z Warszawy, z przesiadką 
w Poznaniu i Berlinie, dojeżdżam do Utrechtu w Holandii. Bardzo zmęczony docieram do 
Szpitala Uniwersyteckiego im. Królowej Wilhelminy i melduję się starszej pielęgniarce, że 
przyjechałem na roczny staż naukowo-szkoleniowy. Jestem mile zaskoczony, gdy w odpo-
wiedzi słyszę: „Wiedzieliśmy, że od dziś pan u nas pracuje i właśnie dziś wyznaczyliśmy 
panu dyżur u nas w zespole”. Nic o tym wcześniej nie wiedziałem i może dobrze, bo stres 
byłby znacznie większy.

Po krótkim odpoczynku i rozpakowaniu bagażu wróciłem do szpitala, gdzie zapoznałem 
się z pacjentami przebywającymi na oddziale kardiochirurgii dzieci. Ku mojemu wielkiemu 
zmartwieniu zobaczyłem, że najmłodszy pacjent, którego powierzono mojej opiece, uro-
dził się zaledwie 36 godzin wcześniej, jest zaintubowanym wcześniakiem i przebywa 
w inkubatorze z podejrzeniem złożonej, wrodzonej wady serca. Pozostałe dzieci były 
pacjentami świeżo po operacjach kardiochirurgicznych. Większość wymagała intensyw-
nej terapii.

Przytłoczony tak dużą odpowiedzialnością wyszedłem na korytarz, zastanawiając się 
czy nie wrócić do Polski. Nie bardzo wiedziałem, co zrobić, jak podjąć się obowiązków 
dyżurnego, mając tak małych, w ciężkim stanie pacjentów. Kierując się starą maksymą: 
„szczerość zawsze najpierwsza”, poszedłem do pielęgniarki mającej nadzór na oddziale 
pooperacyjnym i wyznałem, że choć pracuję już 7 lat na kardiochirurgii w klinice we 
Wrocławiu, to nie mam dostatecznego doświadczenia w opiece pooperacyjnej nad tak 
małymi dziećmi. Pielęgniarka, która miała na imię Miriam, odpowiedziała z uśmiechem: 
„Wiem. Czytając twoją biografię zawodową, nie dopatrzyłam się nigdzie stażu na kardio-
chirurgii dziecięcej, ale zaufaj nam, pielęgniarkom, a poradzimy sobie z zabezpieczeniem 
właściwej opieki. W razie większych problemów skontaktujemy się z szefem” – uspokoiła 
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mnie. Wspominanym szefem był dr Francois Hitchcock, słynny kardiochirurg z Kapsztadu, 
uczeń dr. Christiaana Barnarda i członek pierwszego zespołu transplantacji serca na świe-
cie. Zaskoczony tą propozycją, przystałem bez wahania na postawione warunki. W prze-
łamaniu lodów pomogły także czekoladki wedlowskie z Polski, którymi poczęstowałem 
moje nowe koleżanki.

Z pomocą pielęgniarek mijały kolejne godziny dyżuru i kiedy o godzinie 21.30 zjawił się 
szef kliniki, aby wspólnie ze mną dokonać przeglądu pacjentów na oddziale, wizytę zakoń-
czył słowami i uśmiechem: „Widzę, że stosujesz zasady podobne jak my tutaj. W związku 
z tym nie powinno być problemów na kolejnych dyżurach”.

Dyżurów całodobowych miałem cztery w tygodniu. Sytuacja się powtarzała, tzn. zawsze 
korzystałem z doświadczenia pielęgniarek, które chętnie dzieliły się swoją wiedzą i odpo-
wiadały na moje pytania i wątpliwości. Po 3 miesiącach trema i zmęczenie znacznie się 
zmniejszyły, ale doświadczenie znamiennie wzrosło. Tamten pierwszy dyżur w holender-
skim szpitalu pozostawił we mnie trwały ślad. Od tamtej pory zawsze doceniałem rolę 
dobrze wyszkolonej pielęgniarki, jej pozycję w zespole leczącym. To właśnie z Holandii 
wyniosłem przeświadczenie, że o poziomie funkcjonowania szpitala i jego jakości świad-
czy poziom wyszkolenia pielęgniarek. Staram się o tym stale pamiętać, kierując szpitalem 
w Zabrzu od ponad 25 lat.

Pacjent, którego nie zapomnę...
To 11-letni Szymon, syn pielęgniarki z Kłobucka w województwie częstochowskim, która 
samotnie go wychowywała. Chłopiec miał ciężką niedomykalność aortalną z objawami 
jawnej niewydolności krążenia. Ponieważ w Polsce nie podejmowano się leczenia opera-
cyjnego wady ze względu na wrodzoną anomalię rozwojową płuc, znacznego stopnia nad-
ciśnienie płucne i objawy jawnej niewydolności krążeniowo-oddechowej, Szymon został 
skierowany na leczenie do Utrechtu. Podjęta została próba rekonstrukcji zastawki aortal-
nej i zamknęliśmy łatą dakronową duży ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Niestety, 
po kilku dniach chłopiec wymagał pilnej reoperacji i zastąpienia własnej zastawki, która 
ponownie okazała się wadliwa. W pozycję aortalną został wszczepiony homograft. Po 
zabiegu wystąpiły powikłania. Spędziłem u Szymona kilkanaście dni w okresie poopera-
cyjnym, pocieszając jego stale czuwającą mamę, że ciągle jest pewna szansa na urato-
wanie życia dziecka.

Dopiero w 12. dobie po operacji i 6 dni po reoperacji stan chłopca na tyle się poprawił, 
że można go było ekstubować, chociaż na krótko, i uzyskać stabilizację krążeniowo-od-
dechową. To jednak nie był jeszcze koniec walki o życie i zdrowie Szymona. W trakcie 
kolejnych dni 6-krotnie doszło do samoistnej odmy, która wymagała nie tylko odbar-
czenia, ale także chirurgicznego zaopatrzenia płuca. W końcu jednak po 3 tygodniach 
chłopiec opuścił szpital i powrócił do Polski. To był jeden z najtrudniejszych przypadków 
spośród 427 polskich dzieci operowanych w Utrechcie. Nasze drogi zeszły się ponownie 
po 15 latach, gdy Szymon wraz ze swoją mamą zjawił się w Zabrzu z ciężką dysfunkcją 
zastawki aortalnej, spowodowaną rozległym i masywnym zwapnieniem homograftu aor-
talnego. Podjąłem się reoperacji w Zabrzu, wszczepiając nową, sztuczną zastawkę aor-
talną serca, odpowiednią do dorosłego wieku pacjenta.
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Dzisiaj Szymon jest już dorosłym mężczyzną, ma własną rodzinę. Często odwiedza mnie 
wraz z mamą w Zabrzu i wówczas z wielką radością i dumą powracamy do szczególnie 
mocno zapamiętanych zdarzeń, które nas na trwałe ze sobą połączyły. Wierzę, że Szymon 
już nie będzie wymagał kolejnych operacji. Ten niezapomniany pacjent jest i pozostanie 
dla mnie źródłem nie tylko dobrych wspomnień, ale i świadectwem, że nie należy podda-
wać się przedwcześnie, nawet w obliczu dużych zagrożeń. Zawsze należy walczyć i podej-
mować wyzwania.

Najtrudniejszy egzamin na studiach…
To bez wątpienia egzamin z chorób wewnętrznych zdawany we Wrocławiu. Interna jest 
nie tylko najobszerniejszą, ale – przy szacunku do wszystkich pozostałych – zdecydowanie 
najważniejszą dziedziną medycyny. W dodatku w tym samym dniu mieliśmy zdawać egza-
min z pediatrii. Taki napięty terminarz utrudniał dobre przygotowanie, bowiem są to dwie 
obszerne dziedziny medycyny. Mając jednak świadomość, że zarówno interna, jak i pedia-
tria należą do filarów współczesnej medycyny, uczyliśmy się z dodatkową determinacją, 
aby być dobrze przygotowanym do pracy lekarza.

Ten szacunek do interny pozostał we mnie na stałe. W rozmowie z młodymi lekarzami 
i studentami medycyny zawsze podkreślam, by naukę chorób wewnętrznych traktowali 
w sposób szczególny. Wszelka „jazda na skróty” i lekceważenie interny sprawią, że adept 
medycyny będzie ułomnym lekarzem, do czego nie można dopuścić. Moje podejście 
jest w jakimś stopniu wynikiem mojej fascynacji takimi mentorami polskiej medycyny, 
a zwłaszcza interny, jak profesorowie Andrzej i Edward Szczeklik, Kornel Gibiński czy pol-
ski – prof. dr Franciszek Kokot, „ikona” nie tylko śląskiej, ale polskiej medycyny i interny, 
nefrologii i endokrynologii.

Gdybym nie był lekarzem, to…
To chciałbym zostać kompozytorem. Komponowanie uważam za największy talent i dar, 
jaki może posiadać homo sapiens. Niestety, pomimo że mam zdolności muzyczne i dość 
dobrze gram na akordeonie, to jednak talent kompozytorski się u mnie nie ujawnił i chyba 
się już nie ujawni. Zachowuję wielki szacunek dla muzyki klasycznej, zwłaszcza jej różnych 
form. Szczególnie bliskie pozostają mi jednak formy tzw. muzyki przestrzennej, repre-
zentowanej przez wybitnych kompozytorów jak Jean Michele Jarre czy Vangelis. W ich 
muzyce dostrzegam naturalną wolność i swobodę do wyrażenia różnych emocji. Dlatego 
muzyka jest mi bliska zarówno wtedy, kiedy przeżywam radość, jak i doznaję zmartwienia. 
Jest jak dobre lekarstwo w potrzebie.

Osobą, która inspiruje mnie najbardziej jest…
Trudny chory potrzebujący fachowej opieki, naszego medycznego wsparcia i pomocy, aby 
wyzdrowiał. Sądzę, że podobnie myślą wszyscy lekarze i naukowcy. Jest to inspiracja naj-
silniejsza i tak być powinno.

Święty Graal medycyny to…
Medycyna regeneracyjna i poczucie, błędne zresztą, że komórki macierzyste, bez szcze-
gółowego różnicowania, są cudownym lekiem na wszystko. W tej dziedzinie jest bar-
dzo wiele niezrozumienia, niedouczenia oraz wciąż wolna przestrzeń do badań i działań 
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– klinicznych i eksperymentalnych. Jednak tej przestrzeni nie wolno lekceważyć, zawiera 
w sobie duży potencjał badawczy i kliniczny. Zwłaszcza wobec takich schorzeń, jak ciężka 
niewydolność krążenia, choroby zwyrodnieniowe tkanki mózgowej, choroby metaboliczne, 
jak cukrzyca. Z tej perspektywy podziwiam dorobek naukowy i doświadczenie Prof. Józefa 
Dulaka z Krakowa, wybitnego europejskiego eksperta z zakresu biologii i medycyny rege-
neracyjnej.

Przełomowy moment w mojej karierze to…
Wyjazd na staż kliniczno-naukowy do Belgii i Holandii, który dał mi świadomość, że można 
znacznie skuteczniej diagnozować i leczyć choroby sercowo-naczyniowe. Tam najpełniej 
zrozumiałem potrzebę integracji nowoczesnej medycyny z badaniami podstawowymi 
jako warunek rozwoju.

Gdy jestem pacjentem, to…
Mam znacznie szersze spojrzenie na wiele spraw, które dzieją się w relacji pacjent-lekarz. 
Zwracam uwagę na zachowanie, wygląd i empatię zespołu leczącego w stosunku do każ-
dego pacjenta. Nie uznaję nadmiernie rozpowszechnionej próżności w zachowaniu osób, 
które zakładają biały fartuch. Ten fartuch jest atrybutem pokory i powinien być symbolem 
służebności, a nie bycia panem i władcą.

Stereotypy, które pokutują w medycynie…
Są takie i z nimi walczę. Jako lekarz przekazuję moim studentom i pracownikom, że zator 
tętnicy płucnej nie może być uważany za losową przyczynę zgonu w XXI wieku. Jest jedy-
nie świadectwem braku doświadczenia w rozpoznaniu tej choroby, skutecznego jej zapo-
biegania i leczenia.

Przywołuję przykład z Wrocławia, gdzie bardzo młoda jeszcze doc. Halina Nowosad 
przyjmowała w trybie pilnym 26-letniego studenta teologii z narastającą dusznością. 
Wcześniej był on już w 6 innych wrocławskich szpitalach, skąd wychodził bez ustalo-
nej diagnozy. Prof. Nowosad zwróciła nam, studentom, uwagę, że nic nie dzieje się bez 
powodu i narastająca duszność, na którą skarży się ten młody pacjent, także musi mieć 
swoje uzasadnienie. I ona znalazła je jako pierwsza. Skojarzyła fakt, że wskutek zdjęcia 
tutoru gipsowego, który wcześniej nosił ten młody człowiek, trzeba było pomyśleć o moż-
liwym zatorze tętnicy płucnej jako następstwie unieruchomienia. Opierając się na wyni-
kach badania echokardiograficznego i EKG, rozpoznała zator tętnicy płucnej. W rezulta-
cie, po uzupełnieniu diagnostyki o angiografię płucną, wykonaliśmy zabieg embolektomii, 
usuwając kardiochirurgicznie z prawej gałęzi tętnicy płucnej bardzo rozległą skrzeplinę 
pochodzącą z żył biodrowych. To właśnie dzięki doc. Halinie Nowosad uratowaliśmy tego 
alumna teologii i całe życie będę o tym pamiętał.

Często przedstawiam ten przykład moim studentom, wskazując, że najważniejsze jest 
pomyślenie o czynnikach, które mogą prowadzić do takiego stanu. Muszę przyznać, że 
zawsze bardzo dużo korzystałem na studiach z zajęć prowadzonych przez lekarzy prakty-
ków, oddanych chorym i obdarzonych pasją. To właśnie im zawdzięczam fakt, że zainte-
resowałem się kardiologią i kardiochirurgią, i bardzo im za to dziękuję. Pozostał we mnie 
szacunek i uznanie dla kogoś, kogo nazywamy zwykłym, porządnym, solidnym lekarzem, 
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który, skupiony na chorym i jego objawach, myśli, zastanawia się, kojarzy fakty, analizuje 
możliwe rozpoznania. Na tym polega siła medycyny i jej nieszablonowość.

Kiedy nie pracuję, to…
To upewniam się, że nie zalegam z jakąś sprawą do odrobienia. Gdy na pewno nie mam 
żadnych zaległości, mogę zająć się czymś, co najbardziej lubię, a mianowicie pracą 
naukową. W publikacjach odnajduję naturalny u każdego lekarza zapał do zdobywa-
nia wiedzy i poznawania nowych znaków. Nie mam także wątpliwości, że najsilniejszym 
źródłem inspiracji do poszukiwań u każdego lekarza był, jest i zawsze pozostanie chory. 
Zwłaszcza taki, któremu nie możemy dostatecznie pomóc. Fakt, że szczególnie zaintere-
sowała mnie transplantologia kliniczna, był wyzwaniem, jakie podjąłem, aby pomóc cho-
remu najtrudniejszemu, który z powodu nieodwracalnego uszkodzenia narządu rzeczywi-
ście znalazł się pod życiową ścianą.

Prof. Marian Zembala, wybitny specjalista kardiochirurg, chirurg ogólny i transplantolog, 

urodzony 11 lutego 1950 r. w Krzepicach. Profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach. Inicjator POLEN Project – bezpłatnego programu operowania polskich dzieci 

z wrodzonymi, złożonymi wadami serca w Klinice Uniwersyteckiej Królowej Wilhelminy w Utrechcie, 

dzięki któremu zoperowano 427 polskich dzieci. Jeden z najbliższych współpracowników prof. 

Zbigniewa Religi i uczestnik pionierskich przeszczepów serca. W 1997 został członkiem Krajowej 

Rady Transplantacyjnej. Pierwszy w Polsce wykonał z powodzeniem transplantację pojedynczego 

płuca, a także jednoczasową transplantację serca i płuc, tworząc w Zabrzu czołowy w Polsce 

i liczący się w Europie ośrodek transplantacji serca, płuc i mechanicznego wspomagania 

krążenia u dorosłych i dzieci. Od 1993 roku pełni funkcję dyrektora Śląskiego Centrum Chorób 

Serca w Zabrzu. W latach 1999-2020 kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, 

Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej SUM.  Prezydent Europejskiego 

Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń  (ESCVS) w latach 2010-2012 oraz  Prezydent Europejskiego 

Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (EACTS) w latach 2017-2018. Pełnił funkcję konsultanta 

krajowe w dziedzinie kardiochirurgii (2011-2016), Przewodniczącego Rady Naukowej przy Ministrze 

Zdrowia (2008-2015) oraz  Ministra  Zdrowia (2015). Poseł na Sejm VIII kadencji.  

Profesor zmarł w marcu 2022 r.
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Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz: 

Jako lekarz sama muszę świecić 
przykładem

Mój pierwszy dyżur…
Mocno zapisany w pamięci. Pełen emocji, ważnych decyzji i interwencji, szczęśliwie bez ofiar!

Pacjent, którego nie zapomnę…
Takich pacjentów jest wielu, niektórzy już odeszli. Bardzo wielu pacjentów, u których roz-
poznałam cukrzycę typu 1 – z racji tego, że jest to choroba przewlekła – starzeje się wraz 
ze mną.

Najtrudniejszy egzamin na medycynie…
Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że na egzaminach zawsze dopisywało mi szczę-
ście. Starałam się szczęściu dopomóc i sumiennie przygotowywałam się do sprawdzianów 
wiedzy. Kilka egzaminów było jednak tak trudnych, że jeszcze dziś, gdy sięgam pamięcią 
wstecz, czuję silne emocje, jakie mi wówczas towarzyszyły. Na studiach były to egzaminy 
z anatomii i chorób zakaźnych, a po studiach – egzamin II stopnia z chorób wewnętrznych. 

Gdybym nie była lekarzem swojej specjalności, to…
Na studiach, na drugim roku, wybrałam kardiologię. To była wówczas bardzo modna spe-
cjalizacja, o takim wyborze zawodowej drogi myślało wielu moich kolegów i koleżanek. Ta 
fascynacja była tak silna, że działałam w kole naukowym przy Klinice Intensywnej Terapii 
Kardiologicznej. Studia doktoranckie rozpoczęłam na kardiologii pod okiem mojego men-
tora, prof. Henryka Wysockiego. Tak się złożyło, że jego żoną była prof. Bogna Wierusz- 
-Wysocka, do której profesor wysłał mnie na staż, bym uzupełniła wykształcenie o wie-
dzę z diabetologii, bardzo przydatną w pracy specjalisty chorób serca. Nowa specjalizacja 
okazała się bardzo pasjonująca. Stanęłam na rozdrożu i ostatecznie wybrałam diabetolo-
gię, czego nigdy nie żałowałam. Dlatego, jeżeli nie diabetologiem, to pewnie byłabym dziś 
kardiologiem. 
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Osobą, która inspiruje mnie najbardziej jest…
Najbardziej i w liczbie pojedynczej to mój Mąż. A szerzej – to wielu pacjentów, koleżanek 
i kolegów.

Święty Graal medycyny to…
Patrząc przez pryzmat bliskiej mi specjalności, za odnaleziony uznaję insulinę, która 
pozwala żyć tym, których komórki beta przestały ją produkować. A nieodnaleziony? To 
sposób na wyleczenie cukrzycy typu 1. Jestem przekonana, że genialność myśli ludzkiej 
w połączeniu z przypadkiem przyniesie przełom na tym polu. 

Przełomowy moment w mojej karierze to…
Trafienie na doskonałych nauczycieli, mentorów, następnie w ramach stażu podyplomowego 
trafienie na diabetologię, a w dalszej kolejności habilitacja. W bliższej przeszłości objęcie 
funkcji kierownika jednostki klinicznej. Kolejny ważny moment to staż w Diabetes Trial Unit 
w Oksfordzie. Ale bardzo ważnych momentów w mojej pracy było wiele na przestrzeni lat. Za 
takie uznaję np. wprowadzenie do praktyki klinicznej intensywnej czynnościowej insulinotera-
pii oraz działania edukacyjne zmierzające do wyposażenia pacjentów w bezcenną dla ich zdro-
wia i życia wiedzę. Ważnym krokiem było opracowanie protokołu postępowania w przypadku 
ostrych stanów hiperglikemii, który teraz znajduje się w wytycznych.

Idąc dalej: przełomowym momentem było wprowadzenie nowych technologii do leczenia 
cukrzycy, m.in. osobistych pomp insulinowych, systemów ciągłego monitorowania glikemii, 
w tym wszczepialnego sensora. To rozwiązania na miarę XXI wieku, które okazały się przełomem 
w leczeniu cukrzycy, doprowadzającym do tzw. systemu zamkniętej pętli (sztuczna trzustka). 

Kiedy jestem pacjentem, to…
Widzę medycynę od innej strony. Mam doświadczenie w tym temacie. W 2003 roku spa-
dłam z konia i połamałam obie ręce. Wylądowałam na oddziale ortopedii. Trafiłam na wzo-
rowy personel pielęgniarski oraz na wspaniałych lekarzy, którzy naprawili mnie doskonale. 
Mając obie ręce w gipsie, byłam zdana na pomoc innych. Doświadczyłam wówczas wspar-
cia wielu osób, nie tylko najbliższych, ale także tych, których poznałam z racji wypadku.

Kiedy nie pracuję, to…
Jeżdżę na rowerze. Uważam, że jako lekarz, który zaleca pacjentom aktywność fizyczną 
jako element terapii, sama muszę świecić przykładem. Nie przesadzę, jeśli powiem, że 
na rowerze górskim jeżdżę pół-zawodowo. Jestem zawodniczką grupy MedBike team. 
Co roku biorę udział w Mistrzostwach Polski Lekarzy w Kolarstwie Górskim. I od kilku lat 
udaje mi się obronić tytuł mistrzyni w swojej kategorii wiekowej.

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz – kierownik Katedry i Kliniki Chorób 

Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Oddziału Diabetologii 

i Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Specjalista chorób 

wewnętrznych i diabetologii. Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni(2020-2024). 

Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego kadencji 2019-2023. Propagatorka aktywności 

fizycznej, współorganizator I Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej oraz Mistrzostw 

Polski MTB Kolarzy z Cukrzycą, sama uprawiająca kolarstwo górskie.
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