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XXXV-lecie SPSK nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
— 35-lecie Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Trzydzieści pięć lat to sześć pokoleń chirurgów, z których większość stanowią samodzielni lekarze pracujący
na samodzielnych stanowiskach.
Sięgając wstecz do pierwszego zespołu Kliniki, budowanego przez św. pamięci Docenta Romana Adamczyka, dostrzeżemy, że dwóch Jego wychowanków jest zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego — Lech Cierpka przekształcił Klinikę Chirurgii Szpitala im. Mielęckiego w drugi pod względem wielkości ośrodek transplantacyjny
w Polsce, natomiast Marek Motyka, na bazie szpitala wojewódzkiego w Bytomiu, stworzył prężną Klinikę Chirurgii
Naczyniowej.
Późniejszy wychowanek Kliniki, Profesor Maciej Zaniewski, prowadził w Tychach Klinikę Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej, powstałą na bazie szpitala wojewódzkiego.

Ordynatorami oddziałów byli kolejno: dr dr Marek Drążkiewicz, Bolesław Oleś, Michał Olejczyk, Marek Kuszewski, Marek Gubała, Tomasz Ludyga, Marek Kazibudzki,
Zbigniew Markiel, Przemysław Nowakowski, Marek Szewczyk, Witold Rzyman, Kazimierz Swoboda, Marian Długaj.
Do obecnego zespołu, którym od roku 1991 kieruje
niżej podpisany, należy dwóch docentów. Pierwszy z nich,
Wacław Kuczmik, pełni z wyboru funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz Konsultanta
Wojewódzkiego w Dziedzinie Chirurgii Naczyniowej, drugi
zaś — Tomasz Urbanek — pełni z wyboru funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Samodzielni chirurdzy pełniący naczyniowe dyżury regionalne to:
Jacek Kostyra, Arkadiusz Krupowies, Grzegorz Biolik,
Tomasz Gul, Piotr Piesik, Paweł Wodecki, Marcin Kucharzewski, Damian Ziaja. Kolegami, z którymi wyżej wymie-
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nieni współpracują, są: Wojciech Żelawski, Robert Latała, Piotr Wieczorek, Dariusz Stańczyk, Tomasz Bolkowski, Jakub Żmudzki, Aleksander Czajka, Jacek Kostecki,
Łukasz Szkółka oraz jedyna kobieta chirurg — Agnieszka
Święszek. Członkami naszego zespołu są ponadto kardiolog Teresa Kowalewska-Twardela, radiolog Arkadiusz
Leszczyna i anestezjolog Maria Gross.
Złożonym z 47 osób zespołem pielęgniarskim kieruje
mgr Mariola Sznapka, dzięki której pracy i osobistemu
zaangażowaniu Klinika może się poszczycić najwyższym
odsetkiem pielęgniarek z wyższym wykształceniem na
terenie SPSK nr 7. Nad blokiem operacyjnym czuwają
niezawodna Dorota Sojka i jej 15-osobowy zespół pielęgniarski. Pięcioosobowym zespołem Pracowni Radiologii Zabiegowej, będącej integralną częścią Kliniki, kieruje
Maria Michalczyk. Z kolei sekretariatem Kliniki, niezmiennie od czasów Doc. Romana Adamczyka, kieruje Pani
Joanna Klimek. Dwie sekretarki medyczne, Honorata Niżnik i Małgorzata Kondel, sumiennie liczą punkty, których
zawsze jest za mało.
Zespół Kliniki wprowadził i wprowadza do codziennej pracy wszelkie nowoczesne metody leczenia chorób
naczyń obwodowych, zarówno z użyciem technik we-
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wnątrznaczyniowych, jak i chirurgicznych. Wykonywane
procedury obejmują cały zakres chirurgii ogólnej. Klinika
jest ośrodkiem, w którym wykonuje się najwięcej procedur naczyniowych w kraju. Jest także prężnym ośrodkiem naukowym.
W Klinice powstały dwa czasopisma wydawane
w języku polskim i angielskim, pierwszym był „Przegląd
Flebologiczny”, drugim zaś redagowana do dziś w Klinice
„Chirurgia Polska”.
Pierwsze 35 lat życia człowieka to prawie jego połowa, która jakże często mija niezauważalnie. Dla szpitala
czy kliniki to pewien epizod, etap rozwoju — czas, w którym pewne dokonania można podsumować, ale również
czas na planowanie przyszłości, na budowanie kolejnych
elementów szpitala zapewniających mu dalszy rozwój.
Czy zatem te przeszłe 35 lat wartych jest odnotowania, podkreślenia dokonań? W moim przekonaniu tak. Każdy taki czas powinien się doczekać oceny, dostrzeżenia
sukcesów, ale i pochylenia się nad niepowodzeniami.
W każdym czasie ludzie, którzy czegoś dokonują jako zespół
— w naszym przypadku ratując ludzkie zdrowie i życie —
powinni mieć możliwość spotkania się i swobodnej wymiany myśli, a zatem te 35 lat to pewna uroczystość.
Krzysztof Ziaja
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń
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