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K

atedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia została powołana pod koniec 1955 r., a powstała w styczniu 1956 r. jako Katedra
i III Klinika Chirurgiczna Akademii Medycznej w Warszawie. Utworzono ją na bazie Oddziału Chirurgicznego VI B Szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Oczki 6, który
w tym czasie podlegał Wydziałowi Zdrowia m. st. Warszawy. Ordynatorem Oddziału był prof. dr hab. n. med. Jan Zaorski – uczeń prof. Ludwika Rydygiera i wielki
propagator resekcji żołądka w leczeniu choroby wrzodowej.
Profesor Jan Zaorski (ryc. 1) urodził się 6 maja 1887 r. w Krakowie. Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując w 1912 r. stopień
doktora wszech nauk lekarskich. W latach 1912-1914 pracował w Klinice Chirurgicznej we Lwowie, kierowanej przez prof. Ludwika Rydygiera. W czasie I wojny światowej był komendantem szpitala polowego I Brygady Legionów Polskich. W latach
1920-1931 pracował w II Klinice Chirurgicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Warszawskiego kierowanej przez Z. Radlińskiego. Habilitował się w 1930 r. na podstawie pracy – Nowe spostrzeżenia o ruchomości części żołądka pozostałej po wycięciu.
Od tego roku aż do końca wojny był ordynatorem Oddziału Chirurgicznego Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika 43, a jednocześnie ordynatorem
Oddziału Chirurgicznego i dyrektorem Szpitala Sióstr Elżbietanek. W 1936 r. założył i zaczął redagować nowe polskie czasopismo chirurgiczne „Chirurg Polski”, które
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w roku 1939 stało się organem Towarzystwa Chirurgicznego Warszawskiego. W czasie okupacji pracował
w Szpitalu dla Dzieci, przejściowo w Szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża, został organizatorem i kierownikiem tajnego nauczania medycyny, odbywającego się w prowadzonej przez niego Prywatnej Szkole
Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego, czyli Szkole Zaorskiego, która w rzeczywistości
była tajnym Wydziałem Lekarskim. Był aresztowany przez Niemców i więziony na Pawiaku. Podczas
Powstania Warszawskiego był głównym chirurgiem
szpitala w podziemiach PKO. W roku 1946 otrzymał
Ryc. 1. Prof. Jan Zaorski
tytuł profesora nadzwyczajnego i został mianowany
Kierownikiem Zakładu Chirurgii Operacyjnej i Anatomii Topograficznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie był ordynatorem Oddziału Chirurgicznego VI B Szpitala Dzieciątka Jezus, który został
później przekształcony w Katedrę i III Klinikę Chirurgiczną. Profesor J. Zaorski w 1951 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Był znakomitym chirurgiem, świetnym organizatorem oraz nauczycielem,
a także twórcą chirurgii eksperymentalnej i pediatrycznej w Warszawie. Jako uczeń prof. L. Rydygiera
przyczynił się do rozwoju chirurgii wrzodu trawiennego i był twórcą własnej modyfikacji operacji Rydygiera. Ogłosił 62 prace. Był m.in. Prezesem Towarzystwa Chirurgicznego Warszawskiego, Sekretarzem
Ryc. 2.
Prof. Jan Raczyński
Towarzystwa Chirurgów Polskich i konsultantem
Kierownik Kliniki
wojewódzkim ds. chirurgii. Zmarł 10 marca 1956 r.
w latach 1955-1969
w Warszawie.
Pierwszym Kierownikiem Katedry i III Kliniki
Chirurgicznej Akademii Medycznej został mianowany doc. dr hab. n. med. Jan Raczyński.
Profesor Jan Raczyński (ryc. 2) urodził się 28 stycznia 1899 r. w Śmiele, w powiecie
Czerkasy. Dyplom lekarza uzyskał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w 1930 r. Początkowo był wolontariuszem w II Klinice Chirurgicznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego kierowanej przez prof. Z. Radlińskiego, w 1931 r. został lekarzem Oddziału Chirurgicznego Warszawskiego Szpitala dla
Dzieci i od tego czasu przez wiele lat pracował pod kierunkiem prof. Zaorskiego.
Od 1933 r. był asystentem, a później zastępcą ordynatora Oddziału Chirurgicznego
Lecznicy Sióstr Elżbietanek kierowanego również przez prof. Zaorskiego. Podczas
kampanii wrześniowej był ordynatorem szpitala polowego. W czasie okupacji pracował na Oddziale Gruźlicy Chirurgicznej Szpitala Wolskiego, a następnie na Oddziale Chirurgicznym Szpitala PCK oraz nauczał chirurgii studentów w Szkole Zaorskiego. Od 1945 r. pracował również w Zakładzie Chirurgii Operacyjnej i Anatomii
Topograficznej Uniwersytetu Warszawskiego kierowanym przez prof. Jana Zaor175
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skiego. Habilitował się w 1951 r. na podstawie pracy Obecność penicyliny we krwi
i jamach ciała podczas stosowania jej do biegu krwi i do tkanek. Od roku 1954 pracował na Oddziale Chirurgicznym VI B Szpitala Dzieciątka Jezus kierowanym
przez prof. Zaorskiego. 1 listopada 1955 r. został mianowany Kierownikiem Katedry i III Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie, którą zorganizował na bazie Oddziału Chirurgicznego VI B. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 7 lutego 1959 r.
Od 1951 r. do roku 1952 był Przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, a w latach 1953-1956 członkiem zarządu Towarzystwa
Chirurgów Polskich. W latach 1958-1968 był kolejno Prodziekanem, Dziekanem
i Prorektorem Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1955 r. do 1958 r. był specjalistą wojewódzkim, a w latach 1958-1960 specjalistą krajowym w zakresie chirurgii
ogólnej. Przeszedł na emeryturę w roku 1969. Prace naukowe prof. Jana Raczyńskiego dotyczyły głównie problemów chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej, patologii brzusznych oraz stosowania antybiotyków. Zmarł 18 czerwca 1972 r. w Warszawie.
Skład osobowy Katedry i III Kliniki Chirurgicznej w roku 1956:
– Stanowisko adiunkta – dr n. med. Kazimierz Kozłowski;
– Stanowisko asystenta – dr n. med. Elżbieta Ljubicic;
– Lek. Leon Ostrowski;
– Lek. Bruno Szczygieł;
– Lek. Jędrzej Czartoszewski;
– Lek. Jerzy Zawadowski.
W późniejszych latach dołączyli do zespołu: lek. Stanisław Świtka, lek. Stanisław
Śpiewankiewicz, lek. Hanna Żakowska, lek. Włodzimierz Świdziński, lek. Jadwiga
Krotkiewska i lek. Krzysztof Drzewiecki.
Katedra i III Klinika Chirurgiczna liczyła 47 łóżek rozmieszczonych w trzech salach, obudowanej werandzie i dwułóżkowej separatce. Oprócz sal chorych Klinika
posiadała dwie sale operacyjne, salę opatrunkową oraz pięć pokoi przeznaczonych
na pomieszczenia gospodarcze. Całość dawnego lokalu szpitalnego była względnie wystarczająca do prowadzenia Oddziału Chirurgicznego, lecz ciasna i zupełnie
niewystarczająca do prowadzenia Kliniki. Z powodu szczupłości lokalu część studentów musiała odbywać ćwiczenia poza terenem Kliniki – na oddziałach chirurgicznych szpitali miejskich (oddziały w Szpitalu Miejskim nr 4 i w Szpitalu Grochowskim). Rocznie kształciło się w Klinice 400-600 studentów III kursu medycyny.
Oprócz ćwiczeń studenci i absolwenci odbywali w Klinice staże przed- i podyplomowe. Szkolono również lekarzy innych specjalności, a także chirurgów z innych
ośrodków.
W latach 1956-1969 wszyscy pracownicy Kliniki uzyskali I stopień specjalizacji
z chirurgii, a tytuł specjalisty w roku 1964 uzyskali dr n. med. Bruno Szczygieł,
lek. Stanisław Świtka i lek. Jędrzej Czartoszewski.
Prace na stopień doktora nauk medycznych:
1. Dr n. med. Bruno Szczygieł – Badania doświadczalne nad pochodzeniem wodobrzusza po zwężeniu żyły głównej dolnej nad przeponą w 1963 r.;
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2. Dr n. med. Stanisław Świtka – Leczenie operacyjne żylaków kończyn dolnych
przy użyciu zgłębników polskiej produkcji w 1966 r.;
3. Dr n. med. Jędrzej Czartoszewski – Siatka teritalowa w operacjach przepuklin
jamy brzusznej w 1966 r.
Asystenci Kliniki brali czynny udział w pracach lekarskich towarzystw naukowych oraz posiedzeniach naukowych Katedry, na których omawiano własne prace,
referaty z piśmiennictwa i ciekawsze przypadki. Ogłoszono 22 publikacje naukowe,
w tym jeden podręcznik, sześć prac poglądowych, 15 prac eksperymentalnych i jedną pracę popularno-naukową.
Praca usługowa Kliniki polegała na leczeniu szpitalnym chorych kierowanych
przez punkty konsultacyjne, przychodnię przykliniczną, a także przyjmowanych
w czasie ostrych dyżurów. W 1958 r. zorganizowano, prowadzone przez lekarza
na etacie szpitalnym dr. n. med. Władysława Gruchalskiego, ambulatorium przykliniczne, w którym prowadzono pracę usługową, naukową i dydaktyczną. W 1969 r.,
po przejściu na emeryturę prof. Jana Raczyńskiego, Kierownikiem Katedry i III Kliniki Chirurgicznej został mianowany doc. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł.
Profesor Bruno Szczygieł (ryc. 3) urodził się 6 października 1928 r. w Częstochowie. W roku 1947 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył je w 1952 r., uzyskując dyplom lekarza Akademii Medycznej
w Warszawie.
Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął już w czasie studiów w Zakładzie Chirurgii Operacyjnej i Anatomii Topograficznej Akademii Medycznej w Warszawie,
kierowanym przez prof. Jana Zaorskiego. W roku 1956, po przejęciu Zakładu przez
Polską Akademię Nauk, został przeniesiony do Katedry i III Kliniki Chirurgicznej
Akademii Medycznej na stanowisko asystenta, a jednocześnie do roku 1961 pracował w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej PAN kierowanym przez prof. Jana Nielubowicza.
W 1956 r. uzyskał tytuł specjalisty I stopnia, a w roku 1964 II stopnia w zakresie
chirurgii ogólnej. W 1963 r. na podstawie pracy – Badania doświadczalne nad pochodzeniem wodobrzusza po zwężeniu żyły głównej dolnej nad przeponą – uzyskał stopień naukowy doktora medycyny. W 1968 r. na podstawie oceny dorobku
naukowego i pracy habilitacyjnej – Badania doświadczalne nad rolą białek surowicy krwi w powstawaniu
i samoistnym ustępowaniu puchliny brzusznej – otrzymał stopień naukowy docenta. W 1979 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku
1987 tytuł profesora zwyczajnego.
W roku 1969 objął stanowisko Kierownika Katedry i III Kliniki Chirurgicznej, która w związku
z powołaniem Instytutu Chirurgii została w 1974 r.
przemianowana na Katedrę i Klinikę Chirurgii GaRyc. 3.
stroenterologicznej, a w roku 1997 na Katedrę i KliProf. Bruno Szczygieł
Kierownik Kliniki
nikę Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia.
w latach 1969-1999
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Stanowisko Kierownika Kliniki prof. Bruno Szczygieł pełnił nieprzerwanie
od roku 1969 do roku 1999, kiedy to przeszedł na emeryturę. Nie zerwał jednak kontaktu z macierzystą Uczelnią, w której nadal jest zatrudniony na stanowisku Kierownika Zakładu Żywienia Człowieka WNoZ.
W trakcie swojej 50-letniej pracy na Uczelni pełnił szereg odpowiedzialnych
funkcji. W latach 1974-1984 był zastępcą, a w latach 1984-1987 Dyrektorem Instytutu Chirurgii. W latach 1972-1981 był Prodziekanem i Dziekanem I Wydziału Lekarskiego. W latach 1987-1989 był Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej.
Przez 12 lat był członkiem Senatu. Za działalność na rzecz Uczelni został dwukrotnie wyróżniony Medalem za Zasługi dla Akademii Medycznej w Warszawie.
Przez pięć kadencji, poczynając od roku 1982, był wybierany członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a przez trzy kadencje Przewodniczącym Sekcji Medycznej Rady Głównej.
Przez wiele lat był członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopism: Polski Przegląd
Chirurgiczny, Acta Endoscopica Polona, Infusionstherapie und Klinische Ernährung
i The Journal of Clinical Nutrition and Gastroenterology. Jest członkiem Rady Programowej czasopism Nutrition, „Nowiny Lekarskie”, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”. Od roku 1997 jest redaktorem polskiej edycji kwartalnika „Leczenie Żywieniowe” wydawanego w serii Current Medical Literature.
W roku 1986 z inicjatywy prof. B. Szczygła i jego najbliższych współpracowników została powołana Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego PTL, której
prof. Szczygieł został Przewodniczącym. Sekcja, przekształcona w 1998 r. w Polskie
Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, przyczyniła się w ogromnym
stopniu do rozwoju leczenia żywieniowego w Polsce, a organizowane co roku zjazdy
naukowe stały się miejscem prezentacji osiągnięć ośrodków polskich oraz zagranicznych w dziedzinie leczenia żywieniowego, które w mniejszym lub większym zakresie
prowadzone jest w każdym szpitalu w Polsce.
Profesor Bruno Szczygieł był Przewodniczącym Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej i należał do następujących towarzystw naukowych:
– Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego – honorowy Prezes;
– European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) – członek założyciel i członek zarządu;
– Komitet Żywienia Człowieka PAN;
– Komisja Dietetyki Komitetu Żywienia Człowieka PAN – Przewodniczący;
– Towarzystwo Chirurgów Polskich – członek zarządu;
– Polskie Towarzystwo Lekarskie – członek zarządu w latach 1986-1998;
– Polskie Towarzystwo Gastroenterologii;
– International Association of Surgeons and Gastroenterologists;
– European Association for Endoscopic Surgery;
– Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych (IUNS);
– Polski Klub Koloproktologii.
Jest członkiem honorowym Czeskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Towarzystwa Chirurgów Polskich.
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Główne zainteresowania naukowe prof. Szczygła dotyczą diagnostyki, patogenezy, a także leczenia chirurgicznego chorób układu pokarmowego oraz leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych. Z tych dziedzin opublikował ponad
200 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych, wygłosił kilkaset referatów.
Jest redaktorem i współautorem zbiorowego podręcznika pt. Żywienie pozajelitowe
i dojelitowe w chirurgii, wydanego przez PZWL w roku 1994, nagrodzonego zespołową nagrodą naukową I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1995 r.
Za działalność naukową, dydaktyczną, leczniczą oraz organizacyjną prof. Bruno
Szczygieł był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Akademii Medycznej w Warszawie.
W uznaniu zasług dla rozwoju szkolnictwa wyższego, a także rozwoju medycyny
klinicznej został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym: Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1963 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1976 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.), Złotą Odznaką za Zasługi dla Warszawy
(1980 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980 r.), Medalem Zasłużony Nauczyciel PRL (1983 r.), Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Częstochowskiego (1984 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.)
oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.).
Profesor Szczygieł stworzył szkołę chirurgiczną szeroko znaną w Polsce. Pod
jego kierunkiem 64 lekarzy uzyskało I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej.
Jest promotorem 15 przewodów doktorskich, opiekunem pięciu przewodów habilitacyjnych. Był recenzentem 70 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz opracował 25
ocen dorobku naukowego doktorów habilitowanych w związku z wnioskami odpowiednich rad wydziałów o nadanie tytułu naukowego profesora.
W roku 2000 Rektor Akademii Medycznej w Warszawie powołał prof. Szczygła
w skład Rady nowo utworzonego Wydziału Nauki o Zdrowiu i powierzył mu kierowanie Zakładem Żywienia Człowieka w tymże Wydziale, którą to funkcję pełni
do dnia dzisiejszego.
Od 1970 r. funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki pełnił dr n. med. Stanisław
Świtka.
Profesor Stanisław Świtka (ryc. 4) urodził się 25 listopada 1929 r. w Sieciechowie. Studia medyczne,
które rozpoczął na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył w roku 1954, uzyskując
dyplom lekarza Akademii Medycznej w Warszawie.
Pracę zawodową rozpoczął w 1955 r., początkowo
jako lekarz Izby Przyjęć Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 i wolontariusz, od 1957 r. jako asystent
na Oddziale Chirurgicznym VI B kierowanym przez
prof. Jana Zaorskiego, a po jego śmierci i przemianowaniu na Katedrę i III Klinikę Chirurgiczną przez
prof. Jana Raczyńskiego.
W roku 1958 uzyskał tytuł specjalisty I stopnia,
a w roku 1964 II stopnia w zakresie chirurgii ogólRyc. 4.
nej. W 1961 r. został przeniesiony na etat nauczycieProf. Stanisław Świtka
la – pracownika naukowo-dydaktycznego. W 1966 r.
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na podstawie pracy – Leczenie operacyjne żylaków kończyn dolnych przy użyciu zgłębników polskiej produkcji – uzyskał stopień naukowy doktora medycyny. W latach
1967-1968 przeszedł szkolenie zagraniczne, pracując w Law Hospital w Szkocji.
W roku 1977 na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej – Wyniki stosowania zewnętrznego drenażu przewodu piersiowego w ostrym krwotoczno-martwiczym zapaleniu trzustki – uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1995 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 2000
tytuł profesora zwyczajnego. Od roku 1970 aż do chwili przejścia na emeryturę pełnił nieprzerwanie funkcję Zastępcy Kierownika Kliniki.
Główne kierunki działalności naukowej prof. Świtki obejmowały leczenie chirurgiczne zapalnych i nowotworowych chorób trzustki, raka żołądka oraz jelita grubego, a także miastenii gravis. Profesor, jako jeden z pierwszych chirurgów w Polsce, rozpoczął na szeroką skalę leczenie chirurgiczne chorób trzustki, przeprowadził
wiele udanych zabiegów, a w pamięci polskich chirurgów, zwłaszcza jego uczniów,
na zawsze pozostanie wspaniałym chirurgiem i nauczycielem. Jest autorem oraz
współautorem 131 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, a także
sześciu książek. Wygłosił również kilkaset referatów. Pod jego kierunkiem wielu lekarzy uzyskało I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Jest promotorem
trzech przewodów doktorskich, recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. W latach 1976-1985 był zastępcą kierownika rządowego programu naukowego PR-6, a w latach 1996-2000 kierownikiem projektu badawczego KBN dotyczącego leczenia raka trzustki.
Profesor Stanisław Świtka został wyróżniony nagrodą zespołową I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1977 r. oraz nagrodą Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w 1982 r. Był członkiem Towarzystwa
Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego i Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego. Przeszedł na emeryturę w 2000 r.
W lutym 1971 r., po przeniesieniu Kliniki Urologicznej zajmującej parter pawilonu VI do nowego budynku, dokonano adaptacji pomieszczeń według projektu
pracowników Kliniki i cały budynek przekazano dla potrzeb Katedry i III Kliniki
Chirurgicznej. Duże 20-osobowe sale podzielono na pokoje 4-6 osobowe, uruchomiono sześciołóżkowy Oddział Pooperacyjny, zwiększono liczbę sal operacyjnych
do trzech, a liczbę łóżek do 65. Poprawiły się znacznie warunki pracy lekarzy, jak też
warunki do prowadzenia dydaktyki. Uruchomiono dobrze wyposażoną i przestronną salę seminaryjną, a także bibliotekę. Przez czas trwającego blisko rok remontu
Klinika nie przerwała działalności dydaktycznej, leczniczej i naukowej.
Skład osobowy Kliniki z tego czasu:
– Kierownik Kliniki – doc. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł;
– Adiunkci – dr n. med. Kazimierz Kozłowski, dr n. med. Leon Ostrowski, dr n.
med. Stanisław Świtka;
– Asystenci – lek. Jan Jaworski, lek. Robert Wyrzykowski i lek. Jacek Ruciński;
– Pielęgniarka oddziałowa – Stella Jezierska.
Na początku 1971 r. wyjechał za granicę lek. Krzysztof Drzewiecki, który obecnie
jest profesorem medycyny – Kierownikiem kliniki chirurgii plastycznej w Danii.
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W kolejnych latach do zespołu pracowników Katedry i III Kliniki Chirurgicznej dołączyli: lek. Józef Mazurek, lek. Andrzej Barcik, lek. Magdalena Ajnenkiel,
lek. Aleksander Hinek, lek. Andrzej Szczepański, lek. Bronisław Petsch, lek. Ryszard
Waluk, lek. Marek Pertkiewicz, lek. Robert Słotwiński, lek. Mieczysław Jankowski,
lek. Andrzej Pobieżyński i lek. Adam Kabala.
Głównym celem pracy dydaktycznej było praktyczne nauczanie studentów podstaw chirurgii ogólnej oraz wskazań do leczenia chirurgicznego w chorobach przewodu pokarmowego. W ciągu roku akademickiego uczyło się w Klinice około 200
studentów Wydziału Lekarskiego, którzy ponadto odbywali tu praktyki wakacyjne
i staże podyplomowe. Szkolenie podyplomowe realizowane było poprzez przygotowania lekarzy do egzaminów na I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej; czynne uczestnictwo w posiedzeniach naukowych; krótkoterminowe szkolenia lekarzy
innych specjalności zabiegowych, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych w swojej dziedzinie; uzyskiwanie stopni naukowych; uczestnictwo wysoko kwalifikowanych pracowników Kliniki w charakterze wykładowców na seminariach, kursach i konferencjach naukowych.
Specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej w latach 1969-1974:
1. 1970 r. – Lek. Jan Jaworski;
2. 1972 r. – Lek. Robert Wyrzykowski, lek. Jacek Ruciński, lek. Józef Mazurek;
3. 1973 r. – Lek. Andrzej Barcik, lek. Hubert Wanyura (oddelegowany na czas
specjalizacji);
4. 1974 r. – Lek. Magdalena Ajnenkiel oraz oddelegowani na czas specjalizacji
lek. Maged Ghasir, lek. Ibrahim Al Jawahiri i lek. Stanisław Walecki.
Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał lek. Aleksander Hinek.
Jeden z wychowanków Kliniki – dr n. med. Jędrzej Czartoszewski – w 1968 r. objął stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgicznego Szpitala Praskiego w Warszawie. W latach 70. zespół Katedry i III Kliniki Chirurgicznej opuścili: dr n. med. Leon
Ostrowski, lek. Józef Mazurek, lek. Andrzej Barcik, lek. Andrzej Szczepański, lek.
Magdalena Ajnenkiel i dr n. med. Aleksander Hinek.
Działalność naukowo-badawcza Kliniki koncentrowała się na wielu problemach
dotyczących chirurgii przewodu pokarmowego, patofizjologii oraz diagnostyki
chorób chirurgicznych. Do roku 1975 pracownicy opublikowali 17 prac doświadczalnych, 84 prace kliniczne i 16 prac popularno-naukowych, a na posiedzeniach
towarzystw naukowych wygłosili 67 referatów. Klinika brała udział w realizacji programu rządowego PR-6, opracowując temat dotyczący diagnostyki i leczenia raka
bańki wątrobowo-trzustkowej.
 Kierunki prac oraz zainteresowania naukowe Kliniki
1. Badania wczesnych oraz odległych wyników leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy za pomocą wysoko wybiórczej wagotomii.
2. Badania wydzielania kwasu solnego i pepsyny po różnych typach resekcji żołądka.
3. Badania z zakresu diagnostyki oraz leczenia przewlekłych i ostrych chorób
trzustki.
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4. Prace nad wyborem optymalnej metody chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz jej powikłań.
5. Badania efektywności całkowitego żywienia pozajelitowego (ustalanie wskazań, skład mieszanin odżywczych, sposób podawania, zaburzenia metaboliczne, a także inne zmiany ustrojowe związane z żywieniem pozajelitowym).
6. Wczesne rozpoznanie oraz leczenie nowotworów przewodu pokarmowego.
7. Diagnostyka i leczenie guzów sutka.
Działalność lecznicza obejmowała leczenie stacjonarne, polikliniczne, jak również działalność konsultacyjną, którą objęte były współpracujące kliniki i oddziały chorób wewnętrznych. Przy Klinice działał Punkt Konsultacyjny, Specjalistyczna
Przychodnia Chirurgii Ogólnej oraz Gastrologiczna.
Podstawowe kierunki działalności leczniczej dotyczyły choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, chorób pęcherzyka i dróg żółciowych, trzustki, chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Ze względu na pełnione stale ostre dyżury w Klinice leczeni byli również chorzy z urazami czaszkowo-mózgowymi, a także innymi
urazami i ostrymi chorobami wymagającymi nagłej interwencji chirurgicznej.
 Najważniejsze osiągnięcia lecznicze Kliniki
1. Wprowadzenie do praktyki leczniczej wysoko wybiórczej wagotomii jako metody leczenia przewlekłej choroby wrzodowej dwunastnicy.
2. Wprowadzenie do leczenia najcięższych postaci ostrej krwotocznej martwicy
trzustki drenażu przewodu piersiowego.
3. Rozpoczęcie chirurgicznego leczenia raka trzustki.
4. Zwiększenie radykalności postępowania w leczeniu raków przewodu pokarmowego.
5. Wprowadzenie całkowitego żywienia pozajelitowego do praktyki klinicznej.
6. Wprowadzenie reografii oraz ultradźwięków do diagnostyki chorób naczyń,
rozpoczęcie badań z zakresu elektrofizjologii przewodu pokarmowego, ujednolicenie zasad i techniki badania wydzielania żołądkowego.
W roku 1974 w związku z powołaniem Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej
w Warszawie Katedra i III Klinika Chirurgiczna została przemianowana na Klinikę
Chirurgii Gastroenterologicznej, co wynikało z jej wcześniejszego dorobku w tym
zakresie. W dniu 15 lipca 1975 r. Klinika, jako pierwsza ze wszystkich Klinik Instytutu, została przeniesiona do nowych pomieszczeń Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a, gdzie prowadzi swoją działalność do chwili obecnej. Liczba
łóżek wzrosła do 91, poprawiły się warunki pracy dydaktycznej, lekarskiej i naukowo-badawczej, a także warunki pobytu oraz leczenia chorych. 18 lipca 1975 r. wykonano pierwsze cztery operacje. Pierwszym zabiegiem operacyjnym była cholecystektomia wykonana przez dr. n. med. Andrzeja Zaorskiego – ówczesnego Dyrektora
Szpitala – w asyście dr. n. med. Stanisława Świtki.
Klinika od chwili przeniesienia do Centralnego Szpitala Klinicznego była zarówno szpitalem rejonowym pełniącym ostre dyżury, leczącym rocznie około 1800-2000
pacjentów, jak i ośrodkiem uniwersyteckim kształcącym studentów, prowadzącym
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szkolenia podyplomowe i wszechstronną działalność naukową. W jej skład wchodziły również Poradnia Chirurgiczna i Punkt Konsultacyjny.
W roku 1976 w Instytucie Chirurgii została powołana Pracownia Endoskopowa – byli w niej leczeni i diagnozowani chorzy ambulatoryjni oraz hospitalizowani
we wszystkich klinikach chirurgicznych CSK. W 1987 r. nowym Kierownikiem Pracowni po lek. H. Baraniewskim został lek. Adam Kabala, pełnił swoje obowiązki aż
do czasu, gdy choroba uniemożliwiła mu dalszą pracę. W 1997 r. kolejnym Kierownikiem Pracowni, pełniącym obowiązki do kwietnia 2002 r., był dr n. med. Bronisław
Petsch. W kwietniu 2002 r. Pracownia Endoskopowa została przeniesiona do nowej
siedziby w bloku F – jej Kierownikiem został wtedy dr n. med. Waldemar Pawłowski. W maju 2003 r. w związku z konsolidacją pracowni diagnostycznych Pracownia
Endoskopowa należąca do Kliniki została rozwiązana. Wieloletnimi pracownikami
wykonującymi swe obowiązki od chwili powstania Pracowni aż do momentu jej rozwiązania były piel. Krystyna Zielińska (od 1976 r.) i piel. Ewa Frankiewicz-Szablewska (od 1977 r.). W maju 1982 r. w skład Kliniki weszła Pracownia Sekrecji Przewodu
Pokarmowego należąca poprzednio do Kliniki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby. Nowym Kierownikiem Pracowni został dr n. med. Robert Słotwiński, który pełni te obowiązki do chwili obecnej. We wrześniu 1998 r. Pracownia została przemianowana na Pracownię Immunologii Klinicznej, a we wrześniu 2003 r. na Pracownię
Markerów Biologicznych i Immunologii Klinicznej. Od początku działania do chwili obecnej zatrudniona jest w niej tech. Maria Kopacz. W ubiegłych latach pracowały również mgr Iwona Pilichowska oraz tech. Anna Massalska-Gosztyła (lata
1983-1994). W roku 1985, z inicjatywy dr. n. med. Ireneusza W. Krasnodębskiego,
uruchomiono w Klinice Pracownię Markerów Nowotworowych prowadzącą badania nad przydatnością oznaczania antygenów nowotworowych w ocenie doszczętności leczenia nowotworów przewodu pokarmowego oraz prognozowaniu dalszego
przebiegu choroby u chorych z nowotworami, operowanych w założeniu radykalnie. W 1986 r. pracę rozpoczęła tech. Anna Kuligowska, która pracowała aż do roku
2002. W 2003 r. Pracownia została połączona z Pracownią Immunologii Klinicznej. W latach 1986-1999 przy Klinice działała poradnia dla chorych operowanych
z powodu nowotworów przewodu pokarmowego, prowadzona samodzielnie przez
dr. hab. n. med. Ireneusza W. Krasnodębskiego, w której pacjenci poddawani byli
planowym badaniom kontrolnym (follow up).
Z chwilą przeniesienia do nowej siedziby powiększeniu uległa także kadra lekarska. Zatrudnieni w Klinice w 1975 r.:
– Kierownik – prof. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł;
– Adiunkci – dr n. med. Kazimierz Kozłowski i dr n. med. Stanisław Świtka;
– Asystenci – lek. Robert Wyrzykowski, lek. Jacek Ruciński, lek. Jan Jaworski,
lek. Ryszard Waluk, lek. Marek Pertkiewicz, lek. Robert Słotwiński, lek. Bronisław Petsch, lek. Andrzej Pobieżyński, lek. Mieczysław Jankowski, lek. Adam
Kabala, lek. Andrzej Koczyński, lek. Piotr Tracz.
Doktor n. med. Kazimierz Kozłowski w 1975 roku przeszedł na emeryturę, kontynuując pracę w Poradni Chirurgicznej CSK, a na jego miejscu 1 listopada 1975 r.
rozpoczął pracę lek. Ireneusz Wojciech Krasnodębski. Lekarz Jan Jaworski po prze183
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niesieniu Kliniki do nowej siedziby przeniósł się do organizowanego Oddziału Torakochirurgii.
 Główne kierunki działalności Kliniki
1. Leczenie chirurgiczne choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz jej powikłań (za badania nad zagadnieniem wysoko wybiórczej wagotomii jako metody leczenia przewlekłej choroby wrzodowej dwunastnicy w 1978 r. kierowany przez doc. B. Szczygła zespół w składzie – dr n. med. S. Świtka, dr n. med.
R. Waluk i lek. R. Słotwiński – otrzymał naukową nagrodę zespołową I stopnia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej).
2. Leczenie chirurgiczne nowotworów przewodu pokarmowego, w tym stosowanie markerów biologicznych w ocenie stopnia zaawansowania nowotworów
oraz prognozowaniu dalszych losów chorych po leczeniu operacyjnym.
3. Leczenie ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki, a także poszukiwanie nowych metod diagnostycznych i leczniczych.
4. Żywienie pozajelitowe i dojelitowe.
5. Leczenie chirurgiczne miastenii.
Klinika kontynuowała realizację programu rządowego PR-6, w którym miała
cztery tematy:
1. Rozpoznawanie i leczenie raka trzustki.
2. Rozpoznawanie oraz leczenie raka żołądka i jelita grubego.
3. Markery biologiczne w ocenie radykalności leczenia nowotworów.
4. Znaczenie żywienia poza- i dojelitowego w przygotowywaniu przedoperacyjnym, jak też prowadzeniu pooperacyjnym chorych z rakiem przewodu pokarmowego.
Klinika uczestniczyła również w realizacji programu resortowego „Optymalizacja żywienia ludności”, w którym realizowała dwa tematy:
1. Całkowite żywienie pozajelitowe chorych chirurgicznych.
2. Stosowanie diet przemysłowych w żywieniu dojelitowym.
Tylko w ciągu pierwszych dziesięciu lat działalności Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej jej pracownicy (ryc.5) opublikowali 125 prac naukowych i wygłosili
196 referatów na zjazdach krajowych, a 64 na zjazdach zagranicznych. Ponadto dorobek naukowy obejmował współautorstwo podręcznika Chirurgia kliniczna i operacyjna, wydanego w 1985 r. przez PZWL, oraz autorstwo skryptu Postępy chirurgii gastroenterologicznej, wydanego w roku 1983 przez CMKP. Klinika prowadziła
współpracę naukową z klinikami uniwersyteckimi w Hradec Kralove, Pradze, Lipsku, Budapeszcie, Kolonii i Sztokholmie, a także z Europejskim Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia.
Stopniowo problemy leczenia żywieniowego chorych chirurgicznych stawały się,
obok działalności chirurgicznej, jednym z wiodących tematów zainteresowań naukowych i leczniczych pracowników Kliniki. Rozwijano leczenie żywieniowe u wyniszczonych chorych przygotowywanych do operacji, u chorych po rozległych zabiegach
operacyjnych, wymagających przedłużonego głodzenia, u pacjentów z powikła184
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Ryc. 5. Zespół Kliniki w roku 1983. Od lewej siedzą: Bruno Szczygieł, Stanisław Świtka. Od
lewej w I rzędzie stoją: Ireneusz W. Krasnodębski, Wojmir W. Złotorowicz, Adam Kabala,
Andrzej Pobieżyński, Jacek Ruciński. Od lewej w II rzędzie stoją: Jarosław Chomontowski,
Włodzimierz Cebulski, Bronisław Petsch, Mieczysław Jankowski.

niami pooperacyjnymi, np. z przetokami przewodu pokarmowego, u osób z ciężkimi postaciami ostrego zapalenia trzustki, nieswoistych chorób zapalnych jelit
czy wreszcie u pacjentów z zespołem krótkiego jelita lub innymi chorobami wymagającymi przewlekłego żywienia pozajelitowego w warunkach domowych. Szczególne zasługi w rozwoju i prowadzeniu leczenia żywieniowego w Klinice, jak również
w całym szpitalu, mieli członkowie tzw. zespołu żywieniowego, do którego należeli prof. Bruno Szczygieł, dr n. med. Marek Pertkiewicz, dr n. med. Włodzimierz Cebulski, dr n. med. Waldemar Pawłowski, dr n. med. Maciej Słodkowski, lek. Andrzej
Kos, mgr Krystyna Majewska, anestezjolog dr n. med. Teresa Korta oraz chirurg
dr n. med. Krzysztof Zieniewicz z Katedry i Klinki Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby. Pierwszą próbę żywienia pozajelitowego w warunkach domowych podjęto w 1983 r. u ciężko wyniszczonej pacjentki z wieloogniskową chorobą Leśniowskiego-Crohna, a tylko do 2000 r. tą formą leczenia żywieniowego objęto w Klinice
152 osoby. Przez wiele lat Klinika była jedynym ośrodkiem w Polsce prowadzącym
tego rodzaju wysokospecjalistyczne leczenie. Bezpośrednią opiekę nad tymi chorymi sprawował dr n. med. Marek Pertkiewicz – członek założyciel Europejskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (ESPEN), który w uznaniu zasług dla rozwoju leczenia żywieniowego w warunkach domowych został członkiem
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międzynarodowej grupy zajmującej się tą problematyką (Home Artificial Nutrition
Working Group).
Od roku 1983 we współpracy z CMKP rozpoczęto prowadzenie kursów szkoleniowych na temat Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii, w których każdego
roku uczestniczyło kilkudziesięciu lekarzy. Z inicjatywy prof. B. Szczygła w 1986 r.
została powołana Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego mająca swoją siedzibę w Klinice. Profesor został jej pierwszym
Przewodniczącym. Sekcja w 1998 r. została przekształcona w Polskie Towarzystwo
Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, a od początku swojego istnienia stała się organizatorem działalności leczniczej, szkoleniowej oraz naukowej w zakresie leczenia
żywieniowego w Polsce. Od roku 1986 rozpoczęto organizowanie corocznych konferencji naukowych, w których brało udział kilkuset lekarzy, głównie chirurgów, anestezjologów, gastroenterologów i pediatrów. W 1994 r. opublikowano podręcznik Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii, wydany przez PZWL, redaktorem był
prof. Bruno Szczygieł, a współautorami większości rozdziałów pracownicy Kliniki – dr n. med. Marek Pertkiewicz, dr n. med. Włodzimierz Cebulski i mgr Krystyna Majewska. Publikacja ta została nagrodzona zespołową nagrodą naukową I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1995 r. Klinika stała się przodującym
ośrodkiem w kraju w zakresie żywienia pozajelitowego, stopniowo zyskiwała uznanie międzynarodowe.
W 1997 r., na wniosek Kierownika Kliniki oraz w uznaniu dorobku naukowego i osiągnięć pracowników w leczeniu żywieniowym, Rada I Wydziału Lekarskiego zmieniła nazwę Kliniki na Katedra i Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej
i Żywienia (ryc. 6).
 Prace na stopień naukowy doktora nauk medycznych w latach 1975-1999
1. Dr n. med. Robert Wyrzykowski – Odrębności i wyniki leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy u chorych w wieku podeszłym – 14 maja 1976 r.
(promotor – dr hab. B. Szczygieł);
2. Dr n. med. Jacek Ruciński – Próba oceny wartości testu glukozo-amylazowego w rozpoznaniu przewlekłych chorób trzustki – 14 maja 1976 r. (promotor
– dr hab. B. Szczygieł);
3. Dr n. med. Ryszard Waluk – Wczesne wyniki leczenia choroby wrzodowej dwunastnicy za pomocą wybiórczego odnerwienia trzonu i dna żołądka – 25 listopada 1977 r. (promotor – dr hab. B. Szczygieł);
4. Dr n. med. Jan Jaworski – Powikłania chirurgiczne u chorych w czasie i po wszczepieniu elektrod i stymulatorów serca – 13 stycznia 1978 r. (promotor – dr hab.
B. Szczygieł);
5. Dr n. med. Marek Pertkiewicz – Dalsze losy chorych z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego o niepewnej lub nieustalonej przyczynie
– 12 grudnia 1980 r. (promotor – prof. B. Szczygieł);
6. Dr n. med. Robert Słotwiński – Ocena czynności proteolitycznej żołądka
u chorych leczonych operacyjnie z powodu wrzodu żołądka lub dwunastnicy
– 10 kwietnia 1981 r. (promotor – prof. B. Szczygieł);
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Ryc. 6. Zdjęcie zespołu Kliniki z 1996 r. Od lewej siedzą: Adam Kabala, Ireneusz W. Krasno-

dębski, Bruno Szczygieł, Stanisław Świtka, Bronisław Petsch, Joanna Jagiełłowicz. Od lewej
stoją: Bohdan Dąbrowski, Zdzisław Wójcik, Paweł Olejnik, Wojmir W. Złotorowicz, Andrzej
Chaber, Krzysztof Berak, Waldemar Pawłowski, Michał Talarek, Włodzimierz Cebulski, Mieczysław Jankowski, Krzysztof Rymkiewicz, Robert Słotwiński, Andrzej Kos, Grzegorz Pietrak.

7. Dr n. med. Bronisław Petsch – Wczesne i odległe wyniki leczenia przedziurawionych wrzodów żołądka i dwunastnicy za pomocą resekcji żołądka metodą Rydygiera-Zaorskiego – 27 listopada 1981 r. (promotor – prof. B. Szczygieł);
8. Dr n. med. Zdzisław Wójcik – Wczesne objawy rokownicze w ostrym zapaleniu
trzustki – 20 kwietnia 1983 r. (promotor – prof. B. Szczygieł);
9. Dr n. med. Ireneusz Wojciech Krasnodębski – Stopień zaawansowania i możliwości chirurgicznego leczenia raka żołądka, okrężnicy i odbytnicy – 18 stycznia
1984 r. (promotor – prof. B. Szczygieł);
10. Dr n. med. Władysław Wojmir Złotorowicz – Wczesne laparotomie – wskazania i wyniki leczenia – 24 kwietnia 1985 r. (promotor – prof. B. Szczygieł);
11. Dr n. med. Andrzej Chaber – Częstość, przyczyny i wyniki leczenia powikłań ropnych u chorych chirurgicznych – 20 czerwca 1990 r. (promotor – prof.
B. Szczygieł);
12. Dr n. med. Maciej Słodkowski – Leczenie chirurgiczne przewlekłego zapalenia
trzustki – 10 lutego 1993 r. (promotor – dr hab. S. Świtka);
13. Dr n. med. Włodzimierz Cebulski – Powikłania cewnikowania żyły głównej
górnej u chorych żywionych pozajelitowo – 10 marca 1993 r. (promotor – prof.
B. Szczygieł);
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14. Dr n. med. Waldemar Pawłowski – Żywienie pozajelitowe w okresie okołooperacyjnym – 10 listopada 1993 r. (promotor – prof. dr hab. n. med. B. Szczygieł);
15. Dr n. med. Bohdan Dąbrowski – Leczenie chirurgiczne raka brodawki Vatera
– 21 grudnia 1994 r. (promotor – dr hab. n. med. S. Świtka);
16. Dr n. med. Krzysztof Rymkiewicz – Leczenie chirurgiczne miastenii – 7 czerwca 1998 r. (promotor – prof. dr hab. n. med. S. Świtka).
 Przeprowadzono i zakończono cztery przewody habilitacyjne
1. Dr hab. n. med. Stanisław Świtka – Wyniki stosowania zewnętrznego drenażu przewodu piersiowego w ostrym krwotoczno-martwiczym zapaleniu trzustki
– 26 października 1977 r.;
2. Dr hab. n. med. Robert Słotwiński – Wybrane parametry odporności humoralnej i komórkowej u chorych na chorobę wrzodową – 30 marca 1992 r.;
3. Dr hab. n. med. Ireneusz Wojciech Krasnodębski – Biochemiczne markery nowotworowe i immunoscyntygrafia w raku jelita grubego – 24 kwietnia 1995 r.;
4. Dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz – Leczenie żywieniowe pooperacyjnych przetok przewodu pokarmowego – 28 kwietnia 1999 r.
 Specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej w latach 1975-1999
1. 1975 r. – Dr n. med. Aleksander Hinek, lek. Marek Pertkiewicz, lek. Ryszard
Waluk, lek. Bronisław Petsch oraz oddelegowani na czas specjalizacji lek. Tadeusz Marciniak i lek. Barbara Albrecht;
2. 1976 r. – Lek. Robert Słotwiński;
3. 1977 r. – Lek. Mieczysław Jankowski, lek. Andrzej Pobieżyński;
4. 1978 r. – Lek. Andrzej Koczyński i lek. Piotr Tracz;
5. 1982 r. – Lek. Włodzimierz Cebulski;
6. 1983 r. – Lek. Michał Sopyłło i lek. Waldemar Pawłowski;
7. 1984 r. – Lek. Andrzej Chaber;
8. 1986 r. – Lek. Bohdan Dąbrowski i lek. Jarosław Chomontowski;
9. 1989 r. – Lek. Maciej Słodkowski;
10. 1991 r. – Lek. Krzysztof Rymkiewicz;
11. 1993 r. – Lek. Andrzej Kos i lek. Radosław Jordanowski (oddelegowany z innej
kliniki);
12. 1995 r. – Lek. Paweł Olejnik i lek. Mohammad Omidi;
13. 1997 r. – Lek. Joanna Jagiełłowicz (oddelegowana z innego oddziału);
14. 1998 r. – Lek. Michał Talarek (oddelegowany z innej kliniki).
 Specjalizacja II stopnia
1. 1976 r. – Lek. Jacek Ruciński i lek. Robert Wyrzykowski;
2. 1977 r. – Lek. Adam Kabala, lek. Leszek Rezler i lek. Władysław Złotorowicz;
3. 1978 r. – Lek. Ireneusz W. Krasnodębski i lek. Zdzisław Wójcik;
4. 1979 r. – Lek. Marek Pertkiewicz i dr n. med. Ryszard Waluk;
5. 1980 r. – Lek. Bronisław Petsch;
6. 1981 r. – Dr n. med. Robert Słotwiński;
7. 1982 r. – Lek. Andrzej Pobieżyński;
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8. 1983 r. – Lek. Mieczysław Jankowski;
9. 1986 r. – Lek. Włodzimierz Cebulski;
10. 1987 r. – Lek. Waldemar Pawłowski i lek. Michał Sopyłło;
11. 1988 r. – Lek. Andrzej Chaber;
12. 1990 r. – Lek. Bohdan Dąbrowski;
13. 1993 r. – Lek. Maciej Słodkowski;
14. 1996 r. – Lek. Krzysztof Rymkiewicz.
Po roku 1975 do zespołu lekarzy Kliniki dołączyli: lek. Władysław W. Złotorowicz
(1976 r.), lek. Zdzisław Wójcik (1976 r.), lek. Leszek Rezler (1976 r.), lek. Włodzimierz
Cebulski (1980 r.), lek. Waldemar Pawłowski (1980 r.), lek. Michał Sopyłło (lata 1980-1990), lek. Krzysztof Ratusiński (lata 1981-1983), lek. Andrzej Chaber (1981 r.), lek.
Bohdan Dąbrowski (1983 r.), lek. Jarosław Chomontowski (w latach 1983-1986), lek.
Maciej Słodkowski (1986 r.), lek. Krzysztof Rymkiewicz (1988 r.), lek. Andrzej Kos
(lata 1990-1999), lek. Mohammad Omidi (1992 r.), lek. Krzysztof Berak (1992 r.), lek.
Paweł Olejnik (1993 r.), lek. Gustaw Lech (1998 r.) oraz doktorantka lek. Joanna Gomuła (1998 r.).
Na przełomie lat 70. i 80. z pracy w Klinice odeszli dr n. med. Ryszard Waluk, lek.
Andrzej Koczyński, lek. Piotr Tracz i lek. Leszek Rezler. W 1981 r. wyjechał do pracy za granicę dr n. med. Robert Wyrzykowski, który po powrocie do kraju kontynuował pracę zawodową, ale już w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantologii. Wychowanek Kliniki – lek. Andrzej Pobieżyński – w 1983 r. został zastępcą,
a następnie ordynatorem Oddziału Chirurgicznego w Braniewie, a dr n. med. Jacek
Ruciński w roku 1993 został ordynatorem Oddziału Chirurgicznego w Mińsku Mazowieckim. W 1997 r. zmarł przedwcześnie lek. Adam Kabala, co było dla Kliniki
olbrzymią stratą. Również na przełomie lat 70. i 80. z pracy w Klinice odeszła wieloletnia sekretarka Irena Piotrowska. W latach 80. w Sekretariacie Kliniki pracowały Barbara Całka i Dagmara Rogalska, Bożena Dąbrowska (od 1983 r.) i Elżbieta
Buga (od 1988 r.). Natomiast w latach 90. Bożena Dąbrowska (do roku 1996), Elżbieta Buga i Barbara Małecka (od 1998 r.). W roku 1993 na emeryturę odeszła wieloletnia pielęgniarka oddziałowa Kliniki – Stella Jezierska. Nową pielęgniarką oddziałową została Teresa Kasprzyk pełniąca tę funkcję do chwili obecnej.
1 października 1999 r., po przejściu na emeryturę prof. Brunona Szczygła, Kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia został mianowany dr hab. n. med. Ireneusz Wojciech Krasnodębski.
Profesor Ireneusz Wojciech Krasnodębski (ryc. 7) urodził się 3 marca 1946 r.
w Warszawie. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
ukończył w roku 1970, uzyskując dyplom lekarza. Po odbyciu stażu podyplomowego
w latach 1972-1975 pełnił obowiązki konkursowego asystenta IV Oddziału Chirurgicznego Szpitala Praskiego w Warszawie (ordynator – dr Jędrzej Czartoszewski, zastępca – dr Roger Schoenberg).
W roku 1974 uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej pod kierunkiem
dr. J. Czartoszewskiego. W 1975 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chirurgii Gastroenterologicznej. W roku 1978 otrzymał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej pod kierunkiem dr. hab. B. Szczygła.
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W roku 1984 obronił pracę doktorską, po czym
został mianowany na stanowisko adiunkta. W 1994 r.
uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Od roku 1999 pełni obowiązki Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia AM w Warszawie. Również w roku
1999 uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego,
a w 2004 r. tytuł profesora.
Profesor Ireneusz W. Krasnodębski jest autorem
lub współautorem 166 publikacji i 199 doniesień naukowych. Otrzymał wiele nagród naukowych JM
Rektora Akademii Medycznej w Warszawie. Jest lauRyc. 7.
reatem trzech nagród zespołowych Ministra Zdrowia
Prof. I. W. Krasnodębski
Kierownik Kliniki
– za monografię Nowotwory przewodu pokarmowego
w latach 1999-nadal
(2002 r.), podręcznik Chirurgia nowotworów (2004 r.)
oraz za cykl sześciu publikacji naukowych z dziedziny eksperymentalnej onkologii (2005 r.).
Profesor Krasnodębski jest członkiem licznych towarzystw naukowych:
– Towarzystwa Chirurgów Polskich (członek Zarządu Oddziału Warszawskiego
na kadencję 2002-2005 i 2005-2008);
– Polskiego Towarzystwa Onkologicznego;
– Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego;
– Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego;
– Polskiego Klubu Koloproktologii;
– Polskiego Klubu Trzustkowego.
Jest jednym ze współzałożycieli Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa
Chirurgów Polskich. W 2005 r. został jednym ze współzałożycieli oraz pierwszym
Przewodniczącym Sekcji Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Jest również członkiem zagranicznych towarzystw naukowych:
– International Society of University Colon & Rectal Surgeons;
– European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN);
– International Association of Pancreatology i European Pancreatic Club;
– Członkiem honorowym Polish Association for Prevention and Treatment of
Obesity, Thyroid Diseases and Related Metabolic Disorders.
Ponadto jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: Current
Medical Literature – Chirurgia, „Proktologia”, „Standardy Medyczne” oraz „Przegląd Gastroenterologiczny”.
Od wczesnych lat 80. prof. Ireneusz W. Krasnodębski brał czynny udział w działalności struktur organizacyjnych Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1981-1987 był członkiem Rady I Wydziału Lekarskiego AM, od roku 1991 jest członkiem
Rady Pedagogicznej V roku AM. W latach 1993-1996 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej I Wydziału Lekarskiego, natomiast w latach 1996-1999 był Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Wyborczej I Wydziału
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Lekarskiego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, był członkiem Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry oraz Senackiej
Komisji Statutowej. W latach 2002-2005 był Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie oraz wydziałowym koordynatorem programu
„Socrates-Erasmus”. Obecnie został wybrany na drugą kadencję na lata 2005-2008.
Profesor Krasnodębski jest promotorem czterech zakończonych przewodów doktorskich oraz recenzentem 13 prac doktorskich. Jest również opiekunem trzech zakończonych specjalizacji na II stopień z chirurgii ogólnej, dwóch na I stopień oraz
sześciu w toku.
Od początku pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej
i Żywienia zainteresowania kliniczne i naukowe prof. Krasnodębskiego koncentrują
się wokół problemów dotyczących chirurgii onkologicznej, przede wszystkim diagnostyki oraz leczenia raka żołądka, jelita grubego, trzustki, leczenia powikłań ostrego i przewlek łego zapalenia trzustki, chirurgicznego leczenia przetok jelitowych,
a także stosowania żywienia poza- i dojelitowego u chorych chirurgicznych.
 Skład osobowy Kliniki (ryc. 8)
– Zastępca Kierownika Kliniki – prof. dr hab. n. med. Stanisław Świtka;
– Dr hab. n. med. Robert Słowiński, dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz, dr n. med.
Zdzisław Wójcik, dr n. med. Bronisław Petsch, dr n. med. Władysław W. Złotorowicz, dr n. med. Włodzimierz Cebulski, dr n. med. Waldemar Pawłowski,
dr n. med. Andrzej Chaber, dr n. med. Bohdan Dąbrowski, dr n. med. Maciej
Słodkowski, dr n. med. Krzysztof Rymkiewicz;
– Lek. Paweł Olejnik, lek. Mieczysław Jankowski, lek. Mohammad Omidi, lek.
Krzysztof Berak, lek. Gustaw Lech, doktorantka lek. Joanna Gomuła, lek. Monika Wojtasik, oddelegowany z innej kliniki na czas specjalizacji lek. Paweł Kaczorowski;
– Pielęgniarka oddziałowa – Teresa Kasprzyk;
– Sekretarki – Elżbieta Buga i Barbara Małecka;
– Pracownicy pracowni naukowych Kliniki – tech. Anna Kuligowska, tech. Maria Kopacz, mgr Krystyna Majewska, piel. Iwona Fołtyn, inż. Alicja Knyt, piel.
Ewa Frankiewicz-Szablewska i piel. Krystyna Zielińska.
Obecnie w Klinice rocznie leczy się około 2400 chorych. Są to mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale również w dużej części chorzy wymagający specjalistycznego leczenia chirurgicznego, kierowani do Kliniki z innych ośrodków w Polsce.
Działalność lecznicza obejmuje leczenie stacjonarne, polikliniczne oraz działalność
konsultacyjną, którą objęte są współpracujące kliniki. Przy Klinice działa Specjalistyczna Poradnia Chirurgii Ogólnej oraz Gastroenterologiczna.
W Klinice pod kierownictwem prof. Ireneusza W. Krasnodębskiego działalność
lecznicza skupia się wokół problemów:
1. Leczenia chirurgicznego raka trzustki, przewlekłego i powikłań ostrego zapalenia trzustki.
2. Leczenia chirurgicznego chorób pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.
3. Leczenia chirurgicznego chorób nowotworowych przewodu pokarmowego,
a w szczególności raka żołądka oraz jelita grubego.
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Ryc. 8. Zespół Kliniki w roku 2000. Od lewej siedzą: Zdzisław Wójcik, Marek Pertkiewicz,
Barbara Małecka, Bruno Szczygieł, Ireneusz W. Krasnodębski, Stanisław Świtka, Elżbieta
Buga, Bronisław Petsch. Od lewej w I rzędzie stoją: Teresa Kazimierczak, Waldemar Pawłowski, Andrzej Chaber, Teresa Kasprzyk, Bohdan Dąbrowski, Gustaw Lech. Od lewej w II rzędzie stoją: Krzysztof Berak, Włodzimierz Cebulski, Krzysztof Rymkiewicz, Maciej Słodkowski,
Mieczysław Jankowski, Monika Wojtasik.

4. Leczenia chirurgicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit.
5. Żywienia pozajelitowego i dojelitowego u chorych chirurgicznych.
6. Wytwarzania dostępu do przewodu pokarmowego drogą przezskórnej endoskopowej gastrostomii.
7. Leczenia chirurgicznego chorób przewodu pokarmowego z zastosowaniem
technik laparoskopowych.
Działalność naukowa Kliniki koncentruje się na wielu problemach dotyczących
chirurgii przewodu pokarmowego oraz żywienia poza- i dojelitowego, w szczególności dotyczy:
1. Zwiększenia radykalności postępowania w leczeniu raków przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem raka trzustki.
2. Poszukiwania nowych czynników rokowniczych, metod diagnostycznych oraz
leczniczych w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki.
3. Określania znaczenia markerów biologicznych w ocenie stopnia zaawansowania, radykalności leczenia nowotworów, a także prognozowaniu dalszych losów chorych po leczeniu operacyjnym.
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4. Zastosowania terapii biologicznej i leczenia chirurgicznego w nieswoistych
chorobach zapalnych jelit.
5. Problematyki zakażeń w chirurgii oraz ich skutecznym leczeniu z zastosowaniem najnowszych antybiotyków.
6. Leczenia chirurgicznego GIST.
7. Oceny przyczyn i częstości występowania powikłań po operacjach na przewodzie pokarmowym.
8. Oceny jakości życia chorych po różnego rodzaju resekcyjnych zabiegach operacyjnych.
Począwszy od 2000 r. pracownicy Kliniki opublikowali 80 prac naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych, napisali trzy skrypty
dla studentów i współuczestniczyli w tworzeniu jednego, byli współautorami trzech
podręczników w języku polskim, a jednego w języku angielskim. Wygłosili również kilkaset referatów na zjazdach krajowych i międzynarodowych. W ciągu ostatnich pięciu lat Klinika zorganizowała dziewięć konferencji naukowo-szkoleniowych,
w tym sześć z udziałem gości zagranicznych.
Działalność dydaktyczna pracowników Kliniki obejmuje kształcenie przeddyplomowe studentów I Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii
Medycznej w Warszawie. Prowadzone jest również szkolenie podyplomowe. Obecnie w Klinice organizowane są liczne kursy szkoleniowe z zakresu leczenia chirurgicznego chorób trzustki, żołądka, a także jelita grubego, żywienia pozajelitowego
i dojelitowego w chirurgii oraz technik laparoskopowych. Klinika jest też miejscem
kształcenia lekarzy stażystów oraz lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej,
jak również w innych dziedzinach medycyny.
Od wielu lat prowadzi współpracę naukową z wieloma jednostkami Akademii Medycznej w Warszawie i Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 r. trwa współpraca z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby w zakresie wpływu urazu chirurgicznego wątroby na układ odpornościowy. Współpraca ta w roku
2003 została rozszerzona w ramach programu KBN o badania dotyczące zasad pobierania oraz przechowywania jelita cienkiego do przeszczepu. Od wielu lat trwa ścisła współpraca naukowa z Zakładem Badawczo-Leczniczym Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w zakresie badań
zaburzeń immunologicznych u chorych chirurgicznych z zakażeniami i po rozległych urazach operacyjnych. Od tego roku kontynuację współpracy w zakresie zaburzeń odporności u pacjentów po operacjach brzusznych poszerzono o osoby żywione poza- i dojelitowo. W 2002 r. nawiązano współpracę z Zakładem Biologii
Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz rozpoczęto badania nad aktywnością przeciwbakteryjną soku trzustkowego, oceną poziomu enzymów naprawczych, uszkodzeń oksydacyjnych DNA i apoptozy w nowotworach, a także stanach
zapalnych trzustki. W tym też roku rozpoczęto badania uszkodzeń zasad DNA oraz
ich naprawę w patogenezie nowotworów jelita grubego. Od kilku lat Klinika współpracuje z Roboczą Grupą Trzustkową Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, co zaowocowało między innymi wzięciem udziału w ustalaniu standardów
postępowania w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki. Od dwóch lat trwa współpraca z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Naczyniowej Szpitala
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Krankenhaus Neuwerk w Monchengladbach w Niemczech. Dotychczasowa współpraca naukowo-szkoleniowa zaowocowała wymianą lekarzy w ramach szkolenia podyplomowego oraz zorganizowaniem w Warszawie dwóch kursów szkoleniowych
z zakresu technik laparoskopowych.
Od 1999 r. do 2000 r. specjalizację I stopnia z chirurgii ogólnej uzyskali w Klinice
lek. Joanna Gomuła, lek. Gustaw Lech i lek. Paweł Kaczorowski, natomiast specjalizację II stopnia w 2000 r. lek. Paweł Olejnik i lek. Mohammad Omidi, a w roku 2004
dr n. med. Gustaw Lech.
 Prace na stopień naukowy doktora nauk medycznych od 1999 r.
1. Dr n. med. Joanna Gomuła – Zmiany odpowiedzi immunologicznej u chorych
po cholecystektomii laparoskopowej i klasycznej – 16 stycznia 2003 r. (promotor
– dr hab. R. Słotwiński);
2. Dr n. med. Gustaw Lech – Zmiany odpowiedzi odpornościowej po rozległym
urazie operacyjnym – 17 marca 2003 r. (promotor – dr hab. R. Słotwiński);
oraz czterech doktorantów spoza Kliniki
1. Dr n. med. Bogdan Ostrowski – Zastosowanie włókniny węglowej do zaopatrzenia kikuta trzustki u szczurów – 5 maja 1999 r. (promotor – dr hab. I. W. Krasnodębski);
2. Dr n. med. Dariusz Kopeć – Możliwości i wyniki chirurgicznego leczenia raka
jelita grubego u chorych powyżej 70. roku życia – 24 maja 2000 r. (promotor –
prof. I. W. Krasnodębski);
3. Dr n. med. Andrzej Ziembikiewicz – Ocena wyników chirurgicznego leczenia pełnościennego wypadania odbytnicy metodą tylnego umocowania do kości
krzyżowej – 13 stycznia 2005 r. (promotor – prof. I. W. Krasnodębski);
4. Dr n. med. Paweł Olejnik – Liczba zajętych węzłów chłonnych jako czynnik rokowniczy w raku jelita grubego – 9 czerwca 2005 r. (promotor – prof. I. W. Krasnodębski).
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał dr hab. n.
med. Zdzisław Wójcik na podstawie pracy – Interwencja żywieniowa w kompleksowym leczeniu ciężkiego, ostrego zapalenia trzustki – wyniki leczenia wczesne i odległe
– 24 stycznia 2001 r.
Doktor hab. n. med. Robert Słotwiński w 2003 r. uzyskał stanowisko profesora
nadzwyczajnego, a w roku 2004 tytuł profesora.
Skład osobowy Kliniki w kolejnych latach uzupełniali: rezydent – lek. Marek
Wroński (2000 r.), oddelegowani na czas specjalizacji lek. Alberto Puerto (lata 2000-2004) i lek. Artur Szczepanowski (lata 2001-2003), lek. Stanisław Szempliński (w latach 2001-2003), lek. Tomasz Guzel (2001 r.), pracujący na wolontariacie lek. Paweł
Lipski (w latach 2001-2005), doktorantki lek. Katarzyna Małyszka (2001 r.) i lek. KaNa stronie obok – Ryc. 9. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Gastoenterologicznej i Żywienia. Siedzą
od lewej: Włodzimierz Cebulski, Mieczysław Jankowski, Zdzisław Wójcik, Ireneusz Wojciech Krasnodębski
(Kierownik Katedry i Kliniki), Bronisław Petsch, Andrzej Chaber, Bohdan Dąbrowski. Stoją od lewej: Andrzej
Kluciński, Marek Wroński, Tomasz Guzel, Waldemar Pawłowski, Maciej Słodkowski, Gustaw Lech, Andrzej
Krajewski, Krzysztof Rymkiewicz, Monika Wojtasik.
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tarzyna Lewandowska (2001 r.), lek. Andrzej Krajewski (2002 r.), lek. Marek Olewiński (2003 r.), lek. Andrzej Kluciński (2004 r.), doktorantka Dominika Bernat
(2004 r.), doktorantka Gabriela Gulak (2005 r.) i rezydent Shaker Alseifi (2005 r.).
Spośród lekarzy rozpoczynających pracę przed rokiem 2000 w 2001 r. odeszli – lek.
Paweł Olejnik i lek. Krzysztof Berak, dr n. med. Władysław W. Złotorowicz przeszedł na emeryturę z końcem 2002 r., a w roku 2003 zakończyła studia doktoranckie
dr n. med. Joanna Gomuła. W tym samym roku wychowanek Kliniki – dr hab. n.
med. Marek Pertkiewicz – został ordynatorem Oddziału Chirurgii i Żywienia Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie. Wraz z nim pracę w nowym miejscu
rozpoczęli lek. Mohammad Omidi, mgr Krystyna Majewska, piel. Iwona Fołtyn i sekretarka Elżbieta Buga. W tym czasie z pracy odeszła druga sekretarka Barbara Małecka. Na ich miejscach pracę w sekretariacie Kliniki rozpoczęły Barbara Kropiowska i Bożena Szulc.
Od samego początku przy Klinice działa bardzo aktywnie Studenckie Koło Naukowe, którego członkowie biorą czynny udział we wszystkich formach pracy lekarskiej Kliniki oraz uczestniczą w realizacji programów badawczych. Prace naukowe
z udziałem studentów bądź przygotowane wyłącznie przez nich były przedstawiane
podczas obrad studenckich konferencji naukowych, a także na posiedzeniach naukowych Kliniki i własnych posiedzeniach Koła. Były również wielokrotnie nagradzane przez JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie oraz JM Rektorów innych
uczelni medycznych. Należy podkreślić, że blisko połowa asystentów zatrudnionych
w Klinice wywodzi się ze Studenckiego Koła Naukowego, nad którym opiekę sprawowali prof. Stanisław Świtka, dr n. med. Jacek Ruciński, prof. Robert Słotwiński,
a obecnie dr n. med. Waldemar Pawłowski. Zespół Kliniki w 2006 r. przedstawiono na rycinie 9.
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