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Zapowiada się dobry rok: kilka tygodni temu prezydent  
Jacek Majchrowski podpisał promesę na tzw. „wkład włas-
ny” w wysokości 5 mln zł na remont chirurgii, a w ostatnich 
dniach okazało się, że projekt dotyczący wieloletniej mo-
dernizacji Szpitala na prawie 200 mln zł jest już na biurku  
premiera Donalda Tuska?

Rzeczywiście, mam informację, że po 3 latach starań projekt 
ma szansę na realizację. Świętować będziemy jednak dopiero 
wtedy, gdy zobaczę odpowiednie dokumenty i spłyną pierwsze 
pieniądze. To będzie ogromne wydarzenie dla Szpitala, ponieważ 
od początku istnienia tj. od 1965 r. ten Szpital nie przeszedł grun-
townej modernizacji i jest ona w tej chwili absolutnie koniecz-
na, byśmy mogli dalej funkcjonować. Na razie cieszmy się z tego  
co pewne, to znaczy z możliwości modernizacji oddziałów  
Kliniki Chirurgii Dziecięcej. Po kilku latach starań i olbrzymiej  
pracy włożonej w opracowanie projektu mamy zapewnione  
fundusze europejskie (ok. 8,5 mln), fundusze z Ministerstwa  
Zdrowia (1,5 mln) oraz od Prezydenta Krakowa (5,5mln) i rozpo-
czynamy przygotowanie tej wielkiej inwestycji. 

                                                                           [czyt. więcej str. 4]

Dwuletnia Zuzia, która 3 listopada 2010 r. przeszła operację 
przeszczepu serca, dziś w domu wraca do zdrowia. Ma świetny 
apetyt, uśmiecha się, pod okiem rodziców uczy się życia poza 
szpitalem.

Przeszczepu serca dokonał zespół Kliniki Kardiochirurgii Dzie-
cięcej w Krakowie przy udziale specjalistów z Kliniki Chorób Ser-
ca w Zabrzu oraz Kliniki Chirurgii Serca i Transplantologii Naczyń  
ze Szpitala im. Jana Pawła II Krakowie. Ze względu na ciężki stan 
pacjentki oraz obecność sztucznej komory, prof. Marian Zemba-
la, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, w porozumieniu  
z krajowym konsultantem ds. Transplantologii oraz Poltransplan-
tem, wyraził zgodę, by operację wykonać w Uniwersyteckim Szpi-
talu Dziecięcym w Krakowie, ponieważ transport do innego ośrod-
ka zagrażałby życiu dziecka.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się trzy tygodnie  
po operacji, dr Przybyłowski ze Szpital im. Jana Pawła podkreślił, 
że przykład Zuzi pokazał, iż USD jest doskonale przygotowany  
do przeprowadzania przeszczepów serca, co jest możliwe nie tyl-
ko dzięki odpowiedniej infrastrukturze, ale i doskonałemu przygo-
towaniu średniego personelu.
                                                                           [czyt. więcej str. 9]

Rozmowa z dr hab. Maciejem Kowalczykiem, 
dyrektorem Szpitala

Rok wielkich inwestycji Pierwszy przeszczep serca 
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

[fot. T. Mroczek]

Zdrowie - to piękne słowo
A dzieci nie wszystkie je mają

Radość jest życia królową
Której chore dzieci nie znają

Odnajdziesz to słowo 
- Tu w Szpitalu Zdrowia

 ( Paulinka, lat 12)

[fot. MOB]
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Charytatywny kalendarz 
W kwiaciarni na terenie Szpitala oraz w salonach Almi  

Decor można jeszcze nabyć unikatowe kalendarze ZODIACUS  
z Gwiazdami na 2011 rok. Dochód zostanie przekazany  
na Dziecięce Centrum Oparzeniowe w USD.

Projekt ZODIACUS został stworzony przez Sebastiana Skal-
skiego, znanego fotografa gwiazd, twórcę tekstów piosenek  
i spektakli muzycznych. Do kalendarza pozowali m.in.: Krysty-
na Prońko, Izabela Trojanowska, Laura Łącz, Justyna Sieńczyłło, 
Kasia Wilk, Magda Femme, Ilona Felicjańska, Maja Barełkowska, 
Emilian Kamiński, Piotr Cyrwus, Conrado Moreno. 
Cena kalendarza i płyty z udziałem gwiazd i zespołu NJOY:  
30 zł.

W kinie i w szpitalu 
Jak co roku jesienią odbył się Festiwal Filmów Dziecięcych  

Galicja. Dochód z biletów – 12 tys. zł został przekazany na rzecz 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Oprócz seansów filmów komercyjnych, odbywały się  
także pokazy filmów konkurso-
wych. Te filmy obejrzeli również  
pacjenci Uniwersyteckiego 

Pracowity dzień św. Mikołaja 

[fot. MOB]

Jak co roku pa-
cjentów Szpitala 
odwiedził Mikołaj,  
a właściwie kilku...

Wczesnym ran-
kiem pacjentów za-
skoczył Mikołaj… 

Spodaryk, ordy-
nator Oddziału Le-
czenia Żywieniowe-
go, który z reniferami  
i workiem prezen-
tów wyruszył obda-
rowywać pacjentów.  
A po południu ko-
lejni święci ruszy-
li na oddziały, by 
odwiedzać dzieci. 
Worki z prezentami 
dla blisko 500 pa-
cjentów pomogli za-

Kolęda góralska
18 grudnia pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 

w Krakowie odwiedziła kapela góralska z Krościenka n.  
Dunajcem. Przyjazd górali do Szpitala to już przedświąteczna  
tradycja. Górale od 10 lat przyjeżdżają do naszego szpitala  
i z kolędą docierają do każdgo oddziału, do każdego chorego  
dziecka, by podzielić się świąteczną radością i nadzieją. 

W tym roku wielką atrakcją były także wypieki tradycyjnego 
ciasta flisackiego, które chętnie kosztowali pacjenci i personel 
Szpitala. 

Szpitala Dziecięcego  
w Krakowie. Po projek-
cji dzieci mogły głoso-
wać na swój ulubiony 
film, a ich opinia była 
również wzięta pod 

pełnić sponsorzy, m.in. wydawnictwo Skrzat, wydawni-
ctwo Znak, pracownicy Empiku oraz młode pary przynosząc  
maskotki i artykuły plastyczne. 

Prezenty dla Kliniki Onkologii i Hematologii przygotował  
również Urząd Miasta Krakowa, a dla Pacjentów z Kliniki  
Neurologii i o. neurochirurgii wspaniałe prezenty przygotowała  
młodzież z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie. 

Pacjentów odwiedzili również sportowcy z Wisły Kraków  
oraz klubu futbolu amerykańskiego Tigers Kraków.

uwagę podczas obrad jury. W opinii 
widzów kinowych i małych pacjentów  
Szpitala wygrała animacja „Drakula”. 

Dla pacjentów Szpitala uczestni-
czenie w Festiwalu to wielkie wydarze-
nie, na które czekają z niecierpliwoś-
cią. Te seanse filmowe to wspaniały 
sposób oderwania się od szpitalnej 
rzeczywistości, w której przebywają 
od wielu tygodni, a nawet miesięcy. 

Premiera projektu miała miejsce 16.11.2010 w Teatrze Kamienica  
w Warszawie.

[fot. MOB]
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250 tys. zł  - dochód z koncertów i innych akcji charytatywnych
260 tys. zł  - Fundacja pomocy dzieciom im. Martusi Korzeniowskiej
275 tys. zł  - TVN „Nie jesteś sam”
600 tys. zł -  Fundacja Radia ZET ( na zakup echokardiografu )
1,4 mln zł  - Ministerstwo Zdrowia 

Pieniądze te pozwoliły na utworzenie 7 nowych, w pełni wypo-
sażonych stanowisk dla dzieci po operacjach serca oraz zreali-
zowanie szeregu innych zapotrzebowań Kliniki. Najważniejsze z 
nich to zakupienie: systemu do badania krzepliwości krwi, apa-
ratu do krążenia pozaustrojowego, aparatu do utlenowania krwi 
ECMO, głowic do USG (2 szt.), monitora saturacji tlenem w trak-
cie krążenia pozaustrojowego, zestawu narzędzi do kardiochirur-
gii noworodka, zestawu do terapii tlenkiem azotu.

Organizatorem tegorocznego koncertu była Fundacja 
Schola Cordis działająca przy Klinice Kardiochirurgii Dzie-
cięcej w Krakowie oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek 
Majchrowski.  Sponsorem głównym koncertu - firma TAU-
RON Polska Energia.

Przyjaciel dziecka  
Dr hab. Maciej Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpi-

tala Dziecięcego w Krakowie odebrał 17 grudnia z rąk prezesa  
Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Romana Ficka,  
odznakę PRZYJACIELA DZIECKA. 

To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane za wyjątko-
wą wrażliwość społeczną, wytrwałość i konsekwencję, z jaką  

[fot. Archiwum TPD]

„Koncert dla małych serc” 
22 stycznia 2011 roku już po raz trzeci odbył się charytatyw-

ny koncert na rzecz Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie  
z udziałem grupy 30 muzyków z Wiednia. Tym razem koncert 
odbył się w pięknym gmachu Auditorium Maximum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego i był także okazją uczczenia 30-lecia  
Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie, pierwszej takiej kliniki  
w Polsce, dlatego na widowni nie zabrakło znamienitych 
przedstawicieli ze świata medycyny. Na koncert przybyli m.in.  
prof. Stanisław Woś, konsultant krajowy ds. kardiochirurgii,  
prof. Bohdan Maruszewski, Prezes Klubu Kardiochirurgów  
Polskich oraz prof. Wojciech Nowak, rektor CM UJ. Na widowni 
znaleźć można było również znanych polityków, przedsiębior-
ców i biznesmenów, a także przedstawicieli duchowieństwa 
(J.E.kardynał Franciszek Macharski oraz J.E. kardynał Stanisław 
Dziwisz).

Podczas koncertu odbyła się także licytacja przedmiotów  
ofiarowanych przez przyjaciół Kliniki. Najdrożej sprzedano 
skrzypce wykonane przez znanego lutnika Ryszarda Florka,  
które podczas I koncertu kupiła za 20 tys. zł firma  
Qumak-Sekom i które firma ta przekazała do ponownej licy-
tacji. W tym roku skrzypce osiągnęły kwotę 20,5 tys. zł. Za 11 
tys. sprzedano grafikę prof. A. Romaniuka, ofiarowaną przez 
firmę Tauron Polska Energia. Dużym zainteresowaniem licytu-
jących cieszyły się również dwa bilety na mecz inauguracyjny  
Euro 2012, ofiarowane przez firmę AutoCentrum Patecki- 
dealera KIA Kraków. Bilety osiągnęły cenę 6,1 tys. zł. W sumie 
podczas licytacji udało się zebrać rekordową kwotę 76,6 tys. zł. 

Zaczynając charytatywne koncertowanie z muzykami  
z Wiednia w styczniu 2009 r. marzyliśmy o utworzeniu dwóch  
dodatkowych miejsc intensywnej terapii dla dzieci po operacjach 
serca. Dzięki wsparciu sponsorów i nagłośnieniu problemów  

Kliniki w mediach uda-
ło się ten cel wykonać 
z nadwyżką. Pojawili 
się sponsorzy, a także  
Ministerstwo Zdrowia 
postanowiło dofinanso-
wać wszystkie ośrodki 
kardiochirurgii dziecię-
cej w Polsce. W ciągu 
ostatnich dwóch lat 
Klinika Kardiochirurgii 
Dziecięcej otrzymała: 

Maciej Kowalczyk realizuje liczne przedsięwzięcia dla dobra 
dziecka, dziecka kalekiego, nieuleczalnie chorego. Kapituła 
podkreśliła także niecodzienną zdolność Docenta do mobilizo-
wania osób do pracy na rzecz chorych dzieci, zwłaszcza dzieci  
z chorobą nowotworową. 

Nagroda została wręczona podczas uroczystej Wigilii Dzieci 
Specjalnej Troski, która odbyła się 17 grudnia (piątek) 2010 roku 
w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Ułanów 25.  
Odznakę wręczono także p. Teresie Białce, nauczycielce  
ze Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej, p. Brianowi Scottowi 
– dziennikarzowi oraz p. Jackowi Planicy, ojcu niepełnospraw-
nego dziecka, który jest bardzo zaangażowany w pomoc innym 
chorym dzieciom. 

Wszyscy laureaci przyjęli nagrodę z dużym wzruszeniem  
i radością, ponieważ odznaka jest przyznawana nieregularnie, 
a kryteria oceny nominowanych są bardzo wysokie. Odzna-
kę otrzymują osoby, które zasłużą się wybitnie pracą na rzecz  
chorych dzieci. W tym roku Krakowskie TPD obchodzi swoje  
100-lecia istnienia.

[fot. MOB]
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Rok wielkich inwestycji 
Wszyscy czekają też na zakończenie budowy nowego bloku 
operacyjnego. Wiadomo już kiedy to nastąpi?

- Termin marzeń to czerwiec b.r. Koń-
cówka jest trudna, bo przetargi spra-
wiają ogromne trudności. Poza tym 
obecnie remont objął również stary blok 
i wszystkie zabiegi musieliśmy prze-
nieść do CALD-u, co powoduje pewne 
komplikacje. Stary Blok został obję-
ty tym remontem, ponieważ nie było  
aż tyle środków, by wszystkie niezbęd-
ne pomieszczenia bloku zaplanować 
w nowej kubaturze. A poza tym w inny 
sposób nie moglibyśmy tej powierzch-

ni wyremontować z powodu braku środków finansowych, stąd 
włączenie do projektu finansowanego przez UE i MZ. Ta sytu-
acja powoduje oczywiście pewne niedogodności i ogranicze-
nia, bo liczba sal operacyjnych została zmniejszona, ale przy  
dobrej współpracy wszystkich biorących udział w zabiegach  
nie powinna wpłynąć znacząco na ograniczenie ilości zabiegów.  
Tym bardziej, że wkrótce zostanie wydzielona osobna sala  
dla kardiochirurgów w starym bloku. Jedna z sal na starym bloku  
nie miała podlegać remontowi, ponieważ była niedawno  
odnowiona, więc można z niej korzystać. Może to uda się już  
w lutym. 
Czyli ten rok stanie pod znakiem inwestycji? 
- Na pewno. Zbieramy owoce wytężonej, wieloletniej pracy.  
Tu na szczęście jest pewna zależność pomiędzy wielką ofen-
sywą dyrekcji, pracą i wszechstronnym lobbingiem a efektami. 
Natomiast większy kłopot jest z bieżącą działalnością szpitala.  
NFZ mocno ogranicza nas swoimi przepisami, cenami i swoja 
polityką. A polityka ta jest, moim zdaniem, niewłaściwa w ska-
li ogólnopolskiej. W skali naszego szpitala odczuwamy to naj-
bardziej boleśnie, bo potrzebujemy znacznie więcej środków 
niż oferuje NFZ: prowadzimy najbardziej kosztowne procedury, 
otrzymujemy najtrudniejszych i najbardziej kosztownych pacjen-
tów, szkolimy we wszystkich zawodach medycznych, a tego  
nie uwzględnia Narodowy Fundusz Zdrowia i oferuje kontrakt  
na tych samych zasadach, co dla szpitali powiatowych. W związ-
ku z tym mieliśmy i będziemy mieć w tym roku duże kłopoty. 
Jak wygląda kontrakt na 2011 rok?
- Kontrakt, który otrzymaliśmy na ten rok jest porównywalny  
z kontraktem rok 2010, a wówczas brakowało nam ok. 1,5 mln zł 
miesięcznie do zbilansowania przychodów i kosztów. W związku 
z tym wszystkie te plany, które ogniskowały się na ograniczeniu 
kosztów, a których nie wprowadzaliśmy jeszcze w tak radykalnej 
formie, w tej chwili musza być wdrażane. Oczywiście nie pozo-
stawimy żadnego dziecka bez pomocy, ale będziemy Narodowe-
mu Funduszowi na bieżąco wykazywać przekroczenia kontraktu 
i domagać się jego zwiększenia. Liczę na to, ze zmiany w za-
kresie finansowania opieki zdrowotnej stoją za progiem. Plany, 
które ma obecnie rząd: przekształcania szpitali w spółki prawa 
handlowego, tworzenia alternatywnych środków ubezpieczenia 
dalekie są od doskonałości. Niemniej wierzę, że uruchomią pro-
ces, w którym nie będzie można się wzajemnie się oszukiwać.  
A właściwie oszukiwać szpital mówiąc, że pacjent ma dostęp  
do wszystkiego, równocześnie nie płacąc za usługę medyczną 
tyle, ile ona rzeczywiście kosztuje. Jestem niepoprawnym opty-
mistą i mimo wszystko wierzę, że dojdziemy do etapu, w którym 
nie będzie możliwości manipulowania społeczeństwem i zrzu-
cania odpowiedzialności na dyrektorów szpitali. Zbilansować  
ekonomicznie szpital potrafią obecnie tylko ci, którzy nie przyj-
mują pewnego rodzaju pacjentów, którzy nie chcą mieć pacjen-

tów nierentownych, trudnych, wymagających dużych kosztów. 
Szpitale takie jak nasz, przyjmujące najtrudniejsze przypadki,  
są obecnie zawsze deficytowe. 
Jak wygląda sprawa z poradniami?
- To jest właśnie przykład skrajnie nieodpowiedzialnego działania 
Funduszu, który zrobił sobie jakiś ranking poradni, wedle które-
go przydziela kontrakty. Oczywiście ten ranking był całkowicie 
nonsensowny. Preferował przede wszystkim cenę. I tu dochodzi  
do paradoksu:  dla kogoś z niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, dla którego działania na rzecz NFZ-tu mają charakter 
marginalny i który za wszelką cenę chce przyciągnąć do sie-
bie pacjentów, wystawienie niskiej ceny nie stanowi problemu.  
W wielu przypadkach są to ceny dumpingowe. Bardzo czę-
sto usługa w takim zakładzie polega na tym, że lekarz zbada  
pacjenta, a następnie odsyła go do szpitala wyższego szczeb-
la. A w przypadku nas, szpitala tego wyższego szczebla,  
za takie pieniądze, jakie oferuje NFZ, praktycznie nie da się  
leczyć. Wiele naszych poradni, unikalnych skali województwa, 
nie dostało kontraktu. Jako kuriozum podam przykład porad-
ni ortopedycznej, gdzie zawsze są tłumy pacjentów, ponieważ  
to jedyna w Małopolsce poradnia zapewniająca fachowe lecze-
nie dzieci z zakresu ortopedii. Ta poradnia nie dostała kontraktu, 
ponieważ poradnie w małych miejscowościach zaproponowały 
niższą cenę 
Co zatem będzie? Nie będziemy przyjmować tych pacjentów? 
- W powstałej sytuacji mięliśmy do wyboru dwa wyjścia: za-
mknąć te poradnie i doprowadzić do skandalu albo przyjąć mniej  
korzystne warunki. Biorąc pod uwagę dobro pacjentów, przystą-
piliśmy do ponownych rokowań i kontrakt otrzymaliśmy, chociaż 
nie w żądanej wysokości i dlatego rozważamy pewne ograni-
czenia. Również kilka pracowni nie otrzymało jeszcze kontraktu, 
m.in. Pracownia Scyntygrafii, wyremontowana rok temu, wyposa-
żona w najnowocześniejszy w Krakowie sprzęt. Ale wedle prze-
pisów NFZ brakuje w niej jeszcze jakiegoś prostego urządzenia,  
które w ogóle nie jest nam potrzebne i które bywa jeszcze sto-
sowane do najbardziej prymitywnych oznaczeń. Kontrakt jed-
nak najpewniej dostaniemy pod koniec stycznia Do tego czasu  
nie zaprzestaniemy badań, bo przecież pacjenci mają wyznaczo-
ne terminy, a pracownicy i tak są zatrudnieni. Ktoś musi zacho-
wać rozsądek. O pieniądze upomnimy się zaraz po podpisaniu 
kontraktu. 
Czy jest szansa, że w tych podpisanych kontraktach jeszcze coś 
się zmieni? Czy da się wywrzeć w jakiś sposób presję na NFZ?
- Jest to bardzo trudne, ale w wielu przypadkach możliwe.  
Trzeba powiedzieć, że w trakcie roku 2010 udało się nam renego-
cjować niektóre kontrakty. W efekcie kontrakt końcowy był więk-
szy od wyjściowego i taki sam plan działania mamy na ten rok. 
Aby jednak to się udało musimy znacznie wcześniej wykazywać 
tzw. nadwykonania. W żadnym wypadku nie chodzi tu o sztuczne 
przyjmowanie - po prostu będziemy zmniejszać istniejącą obec-
nie kolejkę i przyjmować tych pacjentów, którzy na nasze usługi 
oczekują. Pozostaje jednak kwestia niedoszacowania niektó-
rych procedur. Jako prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali  
Klinicznych prowadziłem rozmowy 2009 i 2010 z p. Minister  
Ewą Kopacz, z prezesem NFZ, w czasie których wskazywali-
śmy na niedoszacowanie procedur pediatrycznych. Skutkiem 
tych rozmów ceny niektórych procedur udało się podnieść.  
Pracujemy nad dalszymi zmianami. Jestem więc optymistą i liczę 
na to, że w niedługim czasie sytuacja w Służbie Zdrowia jednak 
się znormalizuje.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Magdalena Oberc

dr hab. Maciej Kowalczyk
[fot. Kaczmarz]
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Wywiad

z zespołem są wspaniałe. Jestem mile zaskoczony poziomem 
profesjonalizmu całego personelu i mam wrażenie, że zespół 
również docenia moje doświadczenia. Wspólnie znajdujemy roz-
wiązania w sytuacjach, które wymagają  głębszej dyskusji.  

W Bydgoszczy tworzył Pan Klinikę Chirurgii Dziecięcej właści-
wie od zera. Tutaj zastał Pan już pewien działający mechanizm. 
Jaki ma pan plan działania w tej Klinice?
- Rzeczywiście: w Bydgoszczy tworzyłem Klinikę Chirurgii Dzie-
cięcej  od zera; w miejscu, które trzeba było przebudować,  
wyposażyć, stworzyć zespół. To się działo przy wielkiej pomocy 
dyrektora tamtejszego szpitala uniwersyteckiego i jak powiedział 
wówczas dyrektor – stworzyliśmy coś z niczego. Tutaj sytuacja 
jest zupełnie inna. Tutaj jest Klinika, która ma już swoją renomę, 
więc sposób pracy w takim miejscu musi być inny. Uniwersyte-
cki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest jednostką, która ma bardzo 
duże aspiracje. I bardzo dobrze: tak powinno być, bo tu leczy się 
najtrudniejszych pacjentów. Natomiast mam wrażenie, że Klinika 
Chirurgii stała dotychczas trochę na uboczu w aspekcie remon-
tów, modernizacji. Nie znaczy to, że zakupów sprzętu nie było, 
ale  patrząc na pracę, jaka odbywa się w tej Klinice i skalę trud-
ności leczonych tu przypadków, odnoszę wrażenie, że aktyw-
ność w zakresie modernizacji powinna być większa.  I starania 
o to już podjąłem. Spróbujemy nadrobić te zaległości. Wspólnie 
z Panem Dyrektorem analizujemy sytuację i zastanawiamy się, 
jakie kierunki w Klinice rozwijać. Klinika jest bardzo wszechstron-
na, prowadzi aktywność na bardzo wielu obszarach.  Jaka  jest 
sytuacja w służbie zdrowia to wszyscy wiemy i trudno nie brać 
tego pod uwagę przy snuciu tych naszych planów. Musimy więc 
wybrać pewne preferencyjne kierunki i zogniskować naszą uwa-
gę na tych działaniach, które mogłyby być wizytówką tej Kliniki. 
Mam obietnicę Pana Dyrektora, że te działania będą dofinanso-
wane i będziemy mogli je rozwijać.

O jakie działania chodzi? Czy może już Pan zdradzić, co będzie 
tą wizytówką Kliniki?
- Bez wątpienia skupimy się na technikach małoinwazyjnych  
w aspekcie laparoskopii, torakoskopii oraz innego typu proce-
durach endoskopowych, bo to jest przyszłość medycyny. Widać 
doskonale, ze zarówno dziedziny zabiegowe u dorosłych jak  
i u dzieci zmierzają w tym kierunku. Coraz więcej procedur  
wykonywanych jest tymi technikami. Techniki małoinwazyjne  
są korzystne dla pacjenta, ponieważ dokonujemy tej niezbęd-
nej naprawy za pomocą, mniejszej interwencji, pacjent szybciej  
wraca do zdrowia. Jest to też korzystniejsze dla Szpitala,  
ponieważ pacjent krócej przebywa w szpitalu, opieka medyczna 
i wymagania farmakologiczne też są mniejsze niż w przypadku 

tradycyjnych zabiegów.

Pierwsze kroki w zawodzie stawiał Pan w Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie. Mam wrażenie, że te ośrodki trochę ze 
sobą konkurują. Czy rzeczywiście tak jest?
- Wszystkie ośrodki w Polsce ze sobą konkurują i nie ma  
w tym nic zdrożnego. Nie zauważyłem, żeby konkurencja między  
Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie a Centrum 
Zdrowia Dziecka przekraczała jakiś poziom agresji. Taka konku-
rencja jest bardzo pozytywna, bo stymuluje do nowych badań 
naukowych, odkrywania nowych technik. To bardzo pozytywne 
zjawisko. Uważam, że Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krako-
wie ma olbrzymi potencjał. Jest tu skoncentrowany duży czynnik 
ludzki o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej i praktycznej. 
Są tu kliniki, które są w stanie leczyć niezwykle skomplikowa-
ne jednostki chorobowe i do takich należy też Klinika Chirurgii  
Dziecięcej.  
Proszę opowiedzieć trochę o swoich doświadczeniach zawodo-
wych.  Co było Pana głównym obszarem zainteresowań?
- Zaczynałem pracę w Centrum Zdrowia Dziecka. To specyficz-
na palcówka, w której było i jest prowadzonych wiele projektów 
klinicznych i badawczych. Ja przez szereg lat zajmowałem się 
transplantologią, przeszczepianiem narządów: nerek, wątroby. 
Później także chirurgią onkologiczną dzieci. W efekcie wybra-
no mnie prezesem sekcji onkologicznej Polskiego Towarzystwa  
Chirurgów Dziecięcych. A po 23 latach zaproponowano mi stwo-
rzenie Kliniki w  Bydgoszczy, gdzie pracowałem prawie 8 lat.  
A tutaj, w Krakowie na razie nie prowadzi się programu prze-
szczepu narządów, ale nie wykluczam, że taki program zostanie 
otwarty, ale to będzie zależało od wielu czynników. Moja pomoc 
w rozwijaniu tego kierunku na pewno się byłaby przydatna. 

Czyli pierwszą obszarem działań w krakowskiej Klinice byłaby 
laparoskopia, a drugim transplantologia?
- Do laparoskopii nie potrzebujemy wiele. Wystarczy pewna  
renowacja sprzętu, który jest w tej chwili do dyspozycji Kliniki,  
są lekarze, którzy są świetnymi fachowcami w tym względzie. 
Może trzeba tylko trochę koordynacji i niewielkich uzupełnień 
sprzętowych. Co do przeszczepu narządów, to sprawa jest tro-
chę bardziej skomplikowana. Zależy to od rozwoju wielu dzie-
dzin, które musiałyby się do tego typu zabiegów przygotować, 
ale nic nie jest niemożliwe.

Po tych trzech miesiącach dał się Pan poznać jako osoba bardzo 
oddana swojej pracy, spędza Pan dużo czasu w szpitalu. Czy ma 
Pan czas na hobby?
- Oczywiście, jestem też człowiekiem i mam swoje zaintereso-
wania, ale musze przyznać, że sprawy zawodowe zawsze sta-
nowiły priorytet w moim życiu. Czasami było mi to wyrzucane 
przez moją żonę i córkę. Ale ja robię to, co lubię i co uważam 
za słuszne, dlatego tak dużo czasu spędzam w szpitalu. A poza 
szpitalem lubię robić różne rzeczy, na przykład łowić ryby –  
w tym celu często odwiedzam Mazury, bo mam do tego regionu 
duży sentyment. Lubię też jeździć na nartach. Kiedyś jeździłem 
bardzo dużo.

Czy już w Małopolsce zrobił Pan rekonesans dobrych stoków?
- Tu jest wiele dobrych stoków, ale dziś z nostalgią wracam,  
do tych miejsc, w których spędzałem dużo czasu w młodości. 
Kiedyś na nartach jeździłem bardzo często, byłem nawet czyn-
nym zawodnikiem w Warszawskim Klubie Narciarskim. Teraz  
to już jest tylko rekreacja.

Pogoda sprzyja, więc mam nadzieję, ze wkrótce będzie Pan miał 
okazję poszaleć na nartach. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Magdalena Oberc

Robię to, co lubię 
Od trzech miesięcy jest 
pan kierownikiem Kliniki 
Chirurgii Dziecięcej.  Jak 
się Panu pracuje w no-
wym miejscu?
- Muszę powiedzieć, że 
pracuje mi się bardzo do-
brze. Opinie, które słysza-
łem rozważając tę ofertę 
pracy były różne, więc  
z pewnym niepokojem 
przyjeżdżałem do Krako-
wa. Okazało się jednak, że 
moje obawy były zupełnie 
niepotrzebne. Moje relacje  

Rozmowa z prof. Andrzejem Prokuratem, Kierownikiem  
Kliniki Chirurgii Dziecięcej w USD.

[fot. MOB]
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Prestiżowa nagroda 
dla krakowskiego kardiochirurga 

Dr n. med. Jacek Kołcz, chirurg z  Kliniki Kardiochirur-
gii Dziecięcej CM UJ,  został wyróżniony prestiżową nagrodą  
Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (EACTS). 
Towarzystwo przyznało nagrodę (Congenital heart surgery  
investigator Award) za dotychczasowe osiągnięcia zawodowe 
i pracę  naukową dotyczącą zagadnienia serca jednokomo-
rowego, jednej z najpoważniejszych wad wrodzonych u dzieci.

Praca jest wynikiem ostatnich 3 lat działalności naukowej.  
Badania, które częściowo finansowane były przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego 
grantu, miały znaczenie nie tylko poznawcze, ale i praktycz-
ne.  Dotyczyły grupy najcięższych wad wrodzonych serca, 
w których u człowieka po urodzeniu obecna jest tylko jed-
na komora serca. Jedną z najczęstszych tego typu wad jest 
zespół niedorozwoju lewego serca (HLHS). W latach 2007 
- 2010 w krakowskiej klinice zoperowano blisko 100 dzieci  
z HLHS. Leczenie jest trudne, wieloetapowe, wymagające bar-
dzo dużego nakładu środków i zaawansowanych technologii. 

Nagrodzona praca została zaprezentowana podczas 24. 
Kongresu Towarzystwa w Genewie (11-15.09.2010) i wzbudziła  
wielkie zainteresowanie wśród zgromadzonych lekarzy z uwa-
gi na odkrywczy aspekt publikacji. Krakowscy lekarze opisali  
bowiem wskaźniki, dzięki którym można przewidzieć już przed 
operacją, czy pacjent będzie narażony na ewentualne powi-
kłania i zapobiec im już na etapie planowania zabiegu. Odkry-
cie to było szeroko komentowane podczas Kongresu. Dyskusja 
potwierdziła po raz kolejny, że Polska jest niekwestionowanym 
liderem w zakresie leczenia dzieci z HLHS. Należy przy tym  
pamiętać, że pierwszą w Europie tego typu operację prze-
prowadzono przed laty właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu  
Dziecięcym w Krakowie. Przeprowadził ją sam prof. William  
I. Norwood, wybitny kardiochirurg (twórca tej metody opera-
cyjnej), który przyjechał do Krakowa na zaproszenie ówczesne-
go kierownika Kliniki, prof. Eugenii Zdebskiej. Później metodę  
tę kontynuował prof. Edward Malec, a obecnie prof. Janusz  
Skalski. Wprowadzanie przez zespół Kliniki najnowszych osiąg-
nięć w tej dziedzinie, zaowocowało bardzo dobrymi wynikami 
leczenia, które poprawiają się z roku na rok i to między innymi 
zostało docenione przez Europejskie Towarzystwo Kardio –  
Torakochirurgii (EACTS).

Co roku do EACTS napływają setki prac naukowych  
z całej Europy, ale nagroda (Congenital Heart Surgery Investi-
gator Award) jest przyznawana nieregularnie. Jest to najwyższe  
wyróżnienie w środowisku lekarzy zajmujących się wadami  
serca. W tym roku EACTS nagradzając pracę dr. Kołcza doceni-
ło tym samym dokonania całej Kliniki w zakresie leczenia dzieci 
z sercem jednokomorowym. - To wielkie wyróżnienie i ogromny 
sukces – podkreśla  prof. Janusz Skalski, kierownik Kliniki Kar-
diochirurgii Dziecięcej CM UJ. – Jest to namacalny dowód na to,  
że polska kardiochirurgia stoi na najwyższym światowym  
poziomie.

Prof. Wiesław Urbanowicz został honorowym członkiem sekcji 
nowojorskiej Amerykańskiego Towarzystwa Urologów. Nadanie 
tego zaszczytnego wyróżnienia odbyło się podczas I Kongresu 
Naukowego Polskich i Amerykańskich Urologów, który odbył 
się w Collegium Novum UJ w dniach 4-8 października. Podczas  
kongresu zaprezentowano 100 referatów, w tym 21 z Polski. 

Dla polskich urologów interesujące były prezentacje przed-
stawiające operacje urologiczne z użyciem najnowocześniejsze-
go obecnie robota chirurgicznego Da Vinci. Problemem, który  
referowali amerykańscy urolodzy są także nowotwory rozwija- 

jące się w przeszczepionych nerkach. Natomiast zainteresowa-
nie Amerykanów wzbudził referat prof. Urbanowicza dotyczący  
laparoskopowej rekonstrukcji pochwy u dziewczynek, które  
urodziły się z tą wadą rozwojową, doniesienia o regeneracji  
śluzówki w eksperymentalnym sztucznym pęcherzu oraz sy-
stemowa terapia w raku nerki z uwzględnieniem najnowszych  
leków onkologicznych. 

Honorowe członkostwo
I Kongres Naukowy Polskich i Amerykańskich Urologów 

[fot. Archiwum dra Kołcza]
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4 grudnia 2010 roku w auli Uniwersyteckiego Szpita-
la Dziecięcego w Krakowie odbyły się III  Dni Edukacji  
o Nieswoistych  Zapaleniach  Jelit (NZJ). W warsztatach  
i wykładach uczestniczyło około 150 osób.

Nieswoiste zapalenia jelit, w tym wrzodziejące zapalenie jeli-
ta grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna, w Polsce co roku  
rozpoznaje się u około 4000 osób, głównie ludzi młodych,  
a ostatnio coraz częściej u dzieci. Mimo, że występują one coraz 
częściej to wciąż niewiele wiemy na ich temat. Ze względu na to,  
że objawy związane są z częstymi pobytami w toalecie  
i zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego po-
strzegane są jako wstydliwe i krępujące. Sami chorzy opo-
wiadają o nich tylko w swoim gronie, ponieważ się wsty-
dzą i czują się zakłopotani. Otoczenie traktuje ich raczej  
z politowaniem niż ze współczuciem. Tymczasem choroba  
oznacza ból i cierpienie, skazując chorego na przymusową  
izolację.  Tradycyjne leczenie nieswoistych zapaleń jelit nie  
zawsze przynosi pożądane efekty – nie zawsze kontroluje  
chorobę albo też nie może być dalej stosowane z uwagi  
na działania niepożądane leków. W takich przypadkach  
zalecane jest leczenie biologiczne, które w ciężkim przebiegu 

choroby jest alternatywą dla okaleczających operacji. U więk-
szości pacjentów powoduje nie tylko ustąpienie objawów cho-
roby, ale również przeciwdziała nawrotom, powikłaniom oraz  
postępowi choroby. Dzięki niemu pacjenci mogą liczyć na dłu-
gotrwałą poprawę zdrowia. W Polsce dostęp do tej metody  
jest niestety ograniczony. 

Jednak dzięki wsparciu Fundacji J-elita od roku w naszym 
Szpitalu działa Gabinet Terapii Biologicznej, w którym leczy 
się przewlekle 15 pacjentów z najcięższymi postaciami NZJ.  
To właśnie dla nich, a także dla dorosłych pacjentów zorganizowa-
no III Dni Edukacji, podczas których chorzy mogli dowiedzieć się  
o nowoczesnych metodach leczenia NZJ, wymieniać się włas-
nymi doświadczeniami i skonsultować trapiące ich problemy  
z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny. Dni Edukacji z roku 
na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W tej edycji 
wzięło udział około 150 uczestników.

 Organizatorem III Dni Edukacji o nieswoistych zapaleniach 
jelita jest Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi 
Zapaleniami Jelita „J-elita”.

Z magnesem w przełyku
Niecodzienna operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie 

Dr hab. Adam Bysiek dzięki zastosowaniu nowatorskiej meto-
dy doprowadził do wydłużenia i zespolenia przełyku u 1,5-rocz-
nego pacjenta. Dziecko nie kwalifikowało się do klasycznego  
zabiegu ze względu na skomplikowany typ wady. Dziś samo-
dzielnie przełyka pokarm. 

Niedorozwój przełyku to jedna z częstszych wad wrodzonych 
u dzieci. Większość przypadków można stosunkowo łatwo ze-
spolić chirurgicznie. Jednak, jeśli odległość miedzy końcami 
przełyku wynosi więcej niż 30 milimetrów, zabieg chirurgicz-
ny jest niewykonalny technicznie. Od lat lekarze poszukiwali  
innych sposobów odtworzenia przełyku u tych właśnie pacjen-
tów. Stosowano więc metodę transpozycji żołądka (przemiesz-
czenie żołądka do prawej jamy opłucnowej), substytutu przełyku 
(wykonanie zastępczego przełyku przy użyciu fragmentu jelita) 
lub też wydłużanie przełyku metodą Rehbeina (rozciąganie ścian 
przełyku za pomocą nitek i specjalnych koralików). Wszystkie  
te metody niosą ze sobą ryzyko powikłań.

- W postaciach niedrożności z długim dystansem najczęś-
ciej stosowałem metodę transpozycji żołądka i pacjenci po tym  
zabiegu bardzo dobrze funkcjonowali, jednak w przypadku 
tego chłopca niemożliwe było przeprowadzenie tego typu za-
biegu, ponieważ pacjent obarczony był również innymi wadami  
w obrębie jamy brzusznej, które wykluczyły wszystkie inne  
stosowane obecnie metody - opowiada dr hab. Adam Bysiek. 
- Zacząłem więc zastanawiać się nad nowym rozwiązaniem:  
czy byłoby możliwe za pośrednictwem magnesów umiesz-

czonych w ślepych odcinkach przełyku wywołać długotrwałe  
działanie siły mechanicznej stymulującej przyspieszony wzrost  
i wydłużanie odcinków przełyku. 

Docent Bysiek zaczął eksperymentować z magnesami 
neodymowymi, magnesami, które przy niedużych rozmia-
rach charakteryzują się dużą siłą przyciągania. Po szere-
gu obliczeń i pomiarów okazało się jednak , że aby magnesy  
mogły oddziaływać na siebie przy dystansie przekraczającym 
25-30 mm, musiałyby mieć tak duże rozmiary, że niemożliwe 
byłoby umieszczenie ich w przełyku. Dlatego docent Bysiek 
zdecydował się zastosować niecodzienne rozwiązanie: umieś-
cić jeden, większy magnes na zewnątrz, tj. na ramieniu dzie-
cka, drugi zaś, mniejszy magnes w dolnym odcinku przełyku. 
-Rozwiązanie wymagało zastosowania specjalnych środków 
ostrożności: nikt nie mógł zbliżyć się do dziecka z metalowymi 
narzędziami, nawet rama łóżka nie mogła być metalowa - opo-
wiada dr hab. Adam Bysiek. - Było to ryzykowne rozwiązanie,  
ale przyniosło efekt: w badaniach radiologicznych obserwowali-
śmy, jak ten przełyk rośnie.

Cały proces trwał trzy miesiące. Kiedy odstęp pomiędzy  
odcinkami przełyku zmniejszył się do 30 milimetrów, przez usta 
i przez przetokę żołądkową używaną dotychczas do karmienia 
dziecka (bez operacji) wprowadzono do przełyku, małe magnesy, 
które doprowadziły do końca proces zbliżania się a potem samo-
istnego zrośnięcia się końców przełyku. 

Dla pacjentów i rodziców
Jak żyć z NZJ? 
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Akcja Odnowy Szpitala

Sukces dzisiejszej medycyny to nie tylko wiedza i doświadczenie personelu. To także nowoczesny sprzęt medyczny  
i odpowiednia infrastruktura, dzięki którym możemy zapewniać naszym pacjentom warunki leczenia i pobytu na najwyż-
szym poziomie. 

Akcja Odnowy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie to projekt, w ramach którego modernizowane  
są szpitalne oddziały oraz finansowane zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego. W 2010 roku, Fundacja  
„O ZDROWIE DZIECKA” przeznaczyła na ten cel prawie 670 000 złotych (w tym ponad 272 000 z „1%” za rok 2009). 

Państwa wsparcie Akcji Odnowy Szpitala sprawia, że najciężej chore dzieci leczone w Uniwersyteckim Szpitalu  
Dziecięcym w Krakowie dostają drugą szansę na szczęśliwe dzieciństwo.

Dzięki Państwa „1% podatku” przekazanego Fundacji „O ZDROWIE DZIECKA” możemy zrobić znacznie więcej...

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA”  
KRS 0000123750

www.OdnowaSzpitala.pl. 

Podaruj swój 
Fundacji Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego W Krakowie 
„O Zdrowie Dziecka” 
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Zuzia, ważąca ledwie 8 kg, nieprzerwanie od marca 2009 
przebywa w Klinice Kardiochirurgii  Dziecięcej USD. Niemow-
lakowi najpierw skorygowano wadę serca; podczas operacji 
prof. Janusz Skalski, kierownik kliniki, zorientował się, że wadzie  
towarzyszy niewydolność mięśnia sercowego. Przed skiero-
waniem dziecka do Prokocimia Zuzia przeszła zapalenie płuc  
i leczona była w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Cardio-
miopatia mogła mieć tło infekcyjne (kardiolubny wirus grypowy).  
Anatomopatolog odkrył też inną patologię w jej zcieńczałym 
mięśniu sercowym.

W listopadzie i grudniu 2009 Zuzia 15 razy przeżyła  
incydent migotania komór. Za każdym razem w ruch szedł  
defibrylator, masaż serca. Kolejna reanimacja mogła być ostat-
nią. Właściwie już w tym momencie dziecko kwalifikowało  
się do przeszczepu. Rzecz w tym, że znalezienie dawcy w tej  
grupie wiekowej graniczy z cudem. Prof. J. Skalski w okresie  
pracy w Śląskim Centrum Chorób Serca, zespole prof.  
Z. Religi, wielokrotnie brał udział we wszczepianiu sztucznych 
komór. Uchwycił się więc ich zastosowania u Zuzi jak ostat-
niej deski ratunku. (Odciążenie serca sztuczną komorą  mogło  
zaowocować wygaszeniem stanu zapalnego i regeneracją  
mięśnia sercowego. Te nadzieje okazały się niestety płonne).  
NFZ zadeklarował: zapłaci za operację wszczepienia komo-
ry. Fundacja Radia „Z” wyłożyła na zakup komory 100 tys. zł.  
Studenci Uniwersytetu Opolskiego, wdzięczni za zoperowanie  
w Prokocimiu koleżanki z wadą serca, dla której kwestowali  
na pokrycie wielokrotnie droższej operacji za granicą, zdecydo-
wali, że przeznaczą zgromadzone 34 tys. zł na ratowanie Zuzi.

Producent urządzenia, firma „Berlińskie serce”, uznałby  
telefon z Krakowa na dzień przed Bożym Narodzeniem za coś  
do odłożenia na styczeń. Zuzia nie mogła czekać. Dlatego  
zaalarmowano prof. Jerzego Sadowskiego, kierownika Kliniki  
Chorób Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowskim  
Szpitalu im. Jana Pawła II. Telefonicznie odszukał w Alpach  
przyjaciela krakowskich kardiochirurgów prof. Hetzera z Berlina. 
Jego rekomendacja otwiera drzwi i uczyniła z prośby o sztucz-
ną komorę sprawę na cito. W pierwszej kolejności samolotem 
przesłano siłownik (ogromny komputer i maleńki kompresor). 
Zaraz po świętach w klinice zjawili się przedstawiciele firmy 
BS ze sztuczną komorą. Przekonani, że w ślad za nimi trzeba  
będzie sprowadzić chirurga potrafiącego wszczepić urządzenie.  
Gdy zobaczyli w USD 10 stanowiskowy Oddział Intensywnej  
Terapii Kardiochirurgicznej i zapoznali się ze skalą trudności  
wykonywanych w Prokocimiu operacji, zmienili zdanie.  
Cały dzień szkolili zespół prof. Skalskiego, demonstrując moż-
liwości przywiezionego sprzętu. Obserwowali zabieg połą-
czenia dwiema kaniulami sztucznej komory z sercem Zuzi.  
Na koniec oświadczyli: wiele się od was nauczyliśmy.  
Po powrocie do Berlina dzwonili co kilka dni, a potem  
co kilka tygodni, nie dając wiary, że wszystko gra, a Zuzia żyje.  
Maksymalny żywot komór to 1 - 3 miesięcy, potem wymienia się 
je na nowe. Zuzia wytrzymała na niezmienionej lewej komorze 
dziesięć miesięcy. W tym czasie prof. J. Skalski ze swoim zespo-
łem zgłosili Zuzię do Poltransplantu, obdzwaniali oddziały inten-
sywnej terapii i błagali (!) o dawcę serca. Gdy te zabiegi nie dały 
efektu, zgłosili dziecko do Eurotransplantu, nawiązali kontakt  
z wiedeńskim ośrodkiem przeszczepowym dla dzieci. Delega-
cja stamtąd zbadała Zuzię i zakwalifikowała do przeszczepu.  
Zadeklarowano rezygnację z honorariów. W Prokocimiu  
w pośpiechu zbierano środki na pokrycie kosztów przeszcze-
pu, wielokrotnie wyższych niż w Polsce. W tym czasie stan Zuzi 
dramatycznie się pogarszał. Perspektywa transportu dziecka  
do Wiednia stawała się problematyczna. Wybawiający z opresji 
telefon nadszedł 2 listopada z Gdańska. Jest dawca w wieku 
Zuzi! Dr med. Ireneusz Haponiuk, uczeń prof. Skalskiego, przeko-
nał rodziców przeżywających najgorsze do wyobrażenia chwile. 
Narządy pobrane od chłopczyka uratują kilkoro dzieci, nie tylko 
Zuzię. Na szczeblu Poltransplantu i krajowego specjalisty ds., 
transplantologii zapada zgoda na przeszczep w USD. Przewoże-
nie Zuzi do Zabrza to zbyt wysokie ryzyko.

Od tej chwili w Prokocimiu trwają gorączkowe przygotowa-
nia do pierwszego w historii tego ośrodka przeszczepu serca.  

Nowe serce dla Zuzi
Dwuletnia Zuzia  ma zapewnione miejsce na kartach historii polskiej – ba, europejskiej – kardiochirurgii.  

Przed Sylwestrem 2009 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu wszczepiono  
jej sztuczną komorę serca. Do tej pory tych zabiegów u dzieci nie wykonywano nie tylko w Polsce.  
Ze wspomaganą lewą komorą doczekała udanego przeszczepu serca 3 listopada 2010 roku.

„Służba Zdrowia” z 13 grudnia 2010

Zuzia trzy tygodnie po operacji przeszczepu serca.

Fundacji Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego W Krakowie 
„O Zdrowie Dziecka” 

[fot. T. Mroczek]
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Kardiochirurgów USD wspomoże najbardziej doświadczony  
w przeszczepach u dzieci ośrodek zabrzański, skąd przyjedzie 
transplantolog dr Roman Przybylski, anestezjolog dr Wojciech 
Zaucha (koordynator Poltransplantu w ŚCChS) i  perfuzjonista -  
technik  czuwający nad krążeniem pozaustrojowym. Na miejscu 
stawia się dr med. Piotr Przybyłowski, transplantolog (specjalista 
regionalny w tej dziedzinie) ze Szpitala im. Jana Pawła w Krako-
wie; ma na koncie przeszczepy u dzieci od czterech lat wzwyż. 

 W Prokocimiu działa prężnie ośrodek przeszczepów szpiku 
kostnego. Odstępuje dla Zuzi izolatkę o najwyższych standar-
dach aseptyki. W pogotowiu czekają szpitalne pracownie: diag-
nostyczna,  immunologiczna. W stanie gotowości postawione 
oddziały: endokrynologia, nefrologia, hepatologia.

 Dr Przybyłowski naprędce szkoli personel średni do nowych 
zadań. To od jego rozważności, rzetelności ,pryncypialnego wy-
konywania poleceń lekarskich, zależeć będzie  po przeszcze-
pie życie Zuzi. „Pielęgniarki zdały egzamin na szóstkę” – powie  
po trzech tygodniach. W pierwszych dniach dr Przybyłowski  
nie odstępuje Zuzi, odwiedza ja po dwa razy.

Gdy serce dla Zuzi wojskową „Casą”  w południe 3 listopa-
da br (mgła już nie stoi na przeszkodzie) odbywa lot do Balic,  
Wioletta Dyrcz oddziałowa ITK wyposaża dla pacjentki izolat-
kę, ustawia grafik dla personelu, który będzie dzień i noc pilno-
wał (początkowo 1 lekarz, dwie pielęgniarki) każdego drgnienia  
na monitorach i pielęgnował dziecko całkowicie pozbawione  
odporności z powodu dużych dawek leków immunosupresyj-
nych. 

Serce dla Zuzi spóźnia się 10 minut. Jakby wszystko się nag-
le sprzysięgło. Awarię ma karetka z lotniska odbierająca cenną  
przesyłkę, eskortowana przez radiowóz policyjny. Niewiele się 
zastanawiając policjanci przejmują walizkę z sercem, po kilku 
kilometrach psuje się radiowóz. Natychmiast zjawia się nowy,  
ale napięcie jest tak ogromne, że policjanci mylą zjazd z obwod-
nicy i kierują się na Tarnów…Muszą zawracać.

Dr R. Przybylski nie jest informowany o tych perturbacjach. 
Zgodnie z opracowaną przez Poltransplant do perfekcji logisty-
ką - i protokołami przeszczepu -  zajmuje się wypreparowaniem 
serca z klatki piersiowej Zuzi. Przygotowaniem warunków do tzw. 
całkowitego przeszczepu, którego stawką jest lepsze dopaso-
wanie nowego serca, lepszy efekt odległy przeszczepu, lepsza 
jakość życia Zuzi. Zespala się bezpośrednio żyły płucne i syste-
mowe, żeby uniknąć nadmiaru tkanek, który może spowodować 
niedomykalność zastawek: dwudzielnej i  trójdzielnej, a w konse-
kwencji zaburzenia rytmu serca. Już wiadomo, że u Zuzi  udało 
się ich uniknąć.

O 21.00, po sześciu godzinach z bloku operacyjnego Zuzia  
(w dobrym stanie, bez obrzęków) zostaje przewieziona do izolat-
ki. Gdy się wybudza, wianuszkiem otaczają ją postaci, u których 
jedynie oczy nie są zasłonięte. Na buzi małej maluje się przera-
żenie. Pani Wiola odchodzi w stronę okna, odsłania twarz: Zuziu,  
to my, twoje ciocie! Ulga i lekki uśmiech. 

Po konferencji prasowej zwołanej po trzech tygodniach  
od przeszczepu dr W. Zaucha z najwyższym podziwem mówił 
o kwalifikacjach zespołu z Prokocimia. „Przeprowadzenie Zuzi 
przez 10 miesięcy na sztucznej komorze do przeszczepu to mi-
strzostwo świata”. Miał na myśli zarówno kliniczną stronę tego 
zagadnienia jak i pielęgnacyjną. Hospitalizowana 20 miesięcy 
Zuzia nigdy nie miała odleżyn ani odparzeń. Nie nabawiła się 
choroby sierocej dzięki nie odstępującej ją mamie. Ale też dzię-
ki pielęgniarkom, które z biegiem dni nauczyły się rozpoznawać 
nastrój dziecka, najczęściej spowitego aparaturą, z respirato-
rem uniemożliwiającym gaworzenie czy płacz.  Jest opóźniona  
w rozwoju fizykomotorycznym, siada wspomagana, ale już  
sama obraca się na boki i prawdopodobnie błyskawicznie nadro-
bi wszelkie braki. Odkrywa, że świat oglądany z ramion mamy 
jest taki atrakcyjny. Od kiedy do izolatki wstawiono jej sportowy 
wózek, nie chce się z nim rozstawać. Najlepszą zabawką Zuzi 
jest strzykawka w „koszulce”; intryguje szelestem. 

- Zuzia jest jeszcze taka mała, że zapomni ból i cierpienie –  
ma nadzieję pani Wiola – a my dzięki jej uratowaniu odczuwa-
my sens naszej pracy. Desperacko o nią walczyliśmy. Udało się!  
Nie da się opisać satysfakcji- mówi prof. Skalski.

- Przeszczep serca u Zuzi otwiera nową erę USD – twierdzi  
dr hab. med. Maciej  Kowalczyk, dyrektor USD – przeszkolimy  
naszych kardiochirurgów w transplantologii i pokusimy się  
o kolejne przeszczepy. Infrastruktura USD predysponuje nas  
do tego. 

- W Polsce potrzebne są dwa ośrodki przeszczepowe dla dzieci 
– twierdzi dr P. Przybyłowski – zarówno w Zabrzu jak i w Krakowie 
przeszczepy u dzieci robione są „na doczepkę przy dorosłych”.

- Trzeba było maleńkiej Zuzi, żeby zobaczyć jak na dłoni: duży, 
nowoczesny szpital pediatryczny to najodpowiedniejsze miejsce 
dla przeszczepów serca – mówi prof. J. Skalski. Odpowiedzialny 
za zsynchronizowanie działań wielu służb dla przeszczepu serca 
sam na pięć przed dwunastą „wylądował” w Pracowni Hemody-
namiki Szpitala im. Jana Pawła. Serce nie wytrzymało nadmiaru 
adrenaliny. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

Halina Kleszcz

Konferencja prasowa, podczas której Fundacja Radia ZET przekazała  
600 tys. zł na rzecz Kliniki.

[fot. MOB]
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Nominacje, nagrody
Medal „Gloria Medicinae”

5 listopada 2010 r. 
prof. Jacek Puchała,  
Ordynator Oddziału  
Chirurgii Plastycznej, 
Rekonstrukcyjne j  
i Oparzeń w Uniwer-
syteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Kra-
kowie oraz Kierownik 
Dziecięcego Cen-
trum Oparzeniowe-
go, otrzymał medal 
„Gloria Medicinae”. 
Medal przyznawany 
jest przez Polskie 
Towarzystwo Lekar-

skie osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie medycyny.  
Kapituła wyróżniła profesora Puchałę „za ofiarną służbę  
ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego”.  
Prof. Puchała jest znanym na świecie specjalistą z dzieciny  
oparzeń, mikrochirurgii oraz chirurgii rekonstrukcyjnej.  
Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych stowarzy-
szeń, m.in. członkiem Zarządu Głównego European Burns  
Association - EBA (2003-2005), Sekretarzem EBA (2005-
2007) ; Sekretarzem Generalnym European / International Club  
for Pediatric Burns (ECPB), na kadencję 2008-2011; Prezesem 
(1999-2003), a obecnie Vice-Prezesem Polskiego Towarzystwa 
Leczenia Oparzeń - PTLO i laureatem wielu nagród. 

W 2010 r. na stanowiska Profesora Zwyczajnego Senat UJ 
mianował 5 pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Dzie-
cięcego w Krakowie:
Dra hab. Walentynę Balwierz, kierownika Kliniki Onkologii  
i Hematologii Dziecięcej

Dra hab. Krzysztofa Fyderka, kierownika Kliniki Chorób Dzieci

Dra hab. Andrzeja Rudzińskiego, kierownika Kliniki Kardiologii 
Dziecięcej

Dra hab. Jacka Puchałę, kierownika Dziecięcego Centrum  
Oparzeniowego

Dra hab. Jerzego Starzyka, kierownika Kliniki Endokrynologii 
Dziecięcej. W listopadzie 2010 r. dr hab. Jerzy Starzyk odebrał 
nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

Stopień doktora habilitowanego otrzymali:
Dr Jerzy Sułko, ortopedia

Dr Przemko Kwinta, neonatologia

Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie „O ZDROWIE DZIECKA” informuje, że w zbiórce 
publicznej nr PB-5022-39/10 zorganizowanej w dniach 26.9-31.12.2010 r. zebrała 15 740 zł.

[fot. Archiwum prywatne prof. Puchały]




