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Szanowni Czytelnicy,

w styczniu 1921 roku zosta∏a powo∏ana do
˝ycia Klinika Otolaryngologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, tak wi´c jest to Jej
jubileusz 90-lecia. Lubi´ jubileusze, sà bowiem
znakomità okazjà do chwili zadumy i refleksji.
Pracuj´ w tej Klinice ponad trzydzieÊci lat,
od poczàtku mojej kariery zawodowej, i zasta-
nawiam si´ dzisiaj, co si´ kryje pod okreÊle-
niem Klinika? Czy jest to instytucja, czy te˝
zespó∏ ludzki ∏àczàcy prac´ klinicznà z pracà
dydaktycznà i badawczà, czy te˝ grupa wybit-
nych osobowoÊci zainteresowanych pracà
naukowà a pracujàcych w tym samym miejscu?
Nie wiem.

Przez te lata pracy w Klinice widzia∏em
ró˝ne okresy. Najlepiej pami´tam moment
odejÊcia „na swoje”, w krótkim odst´pie cza-
su, trzech samodzielnych pracowników nauki
i... tàpni´cie. Luka, która powsta∏a w dzia∏al-
noÊci Kliniki, by∏a bardzo widoczna, ale rów-
noczeÊnie pojawi∏a si´ szansa dla kolejnego
pokolenia. Bardzo szybko zosta∏a ona wype∏-
niona przez m∏odszych innymi treÊciami.

Bardzo trudno jest zdefiniowaç, co kryje
si´ pod poj´ciem Klinika. Wszak istniejà
liczne oddzia∏y, u˝ywajàce niejako samo-
zwaƒczo tej nazwy, a nie spe∏niajàce ̋ adnego
z warunków pos∏ugiwania si´ tym okreÊle-
niem. Jest to zwyk∏e nieporozumienie, którego
nie mamy zwyczaju krytykowaç, bo tam pra-
cujà nasi koledzy, i milczymy, dajàc im na to
nadu˝ycie przyzwolenie. Inne zadania przypi-
sane sà bowiem do oddzia∏u uniwersyteckiego,
któremu przynale˝y si´ nazwa Klinika, a inne
do oddzia∏u szpitalnego leczàcego chorych.
Wydawa∏oby si´, ˝e jest to tak oczywiste,
a w rzeczywistoÊci jest bardzo zawi∏e i nie
do koƒca zdefiniowane.

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, styczeƒ 2011 r. 

Magazyn Otorynolaryngologiczny
– punktacja: KBN 4 pkt, Index Copernicus 2,32 pkt.
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

KIEROWNICY KLINIKI OTOLARYNGOLOGII
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Twórca i pierwszy kierownik Kliniki Laryngo-
-Otiatrycznej Uniwersytetu Warszawskiego by∏
uczniem Alfreda Soko∏owskiego, znakomitego znawcy
ftyzjatrii. W 1906 r. by∏ na sta˝u w Klinice Otolaryngo-
logicznej Uniwersytetu we Fryburgu, którà kierowa∏
Gustaw Kilian i tam pozna∏ metody badania endosko-
powego tchawicy i oskrzeli. W sposób szczególny
zajmowa∏ si´ suchotami krtaniowymi, które by∏y
w XIX i XX wieku cz´stymi przyczynami hospitalizacji.
By∏ autorem podr´cznika „Metody badania krtani,
tchawicy i oskrzeli” (1919) i wspó∏autorem wraz z
J. Szmur∏à, B. D´biƒskim, A. Soko∏owskim i innymi
podr´cznika „Metody badania narzàdu oddechowego”
(1920). W 1921 r. zosta∏ kierownikiem nowo utwo-
rzonej warszawskiej Kliniki Otorynolaryngologicznej,
jak byÊmy dzisiaj mogli jà nazwaç, wtedy noszàcej
nazw´ oficjalnà Kliniki Laryngo-Otiatrycznej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e
warszawska laryngologia kliniczna zawdzi´cza swoje

▲

Kierowa∏ Klinikà w latach 1921–1938

Przesz∏oÊç – jest to dziÊ, tylko cokolwiek dalej:
Za ko∏ami to wieÊ
Nie jakieÊ tam coÊ, gdzieÊ
Gdzie nigdy ludzie nie bywali

C.K. Norwid (1821-1883)

Klinika Otolaryngologii Wydzia∏u Lekarskiego
Uniwersytetu Warszawskiego w momencie jej
powo∏ania w 1921 r. zwa∏a si´ Klinikà Laryngo-
-Otiatrycznà. MieÊci∏a si´ w jednym z pawilonów
ówczesnego Szpitala Âwi´tego Ducha przy ulicy
Elektoralnej. Szpital ten, mimo widocznego oznako-
wania symbolem „Czerwonego Krzy˝a”, zosta∏ przez
lotnictwo niemieckie z premedytacjà zbombardowany
we wrzeÊniu 1939 r. W pierwszych latach okupacji
w zwiàzku ze zniszczeniem Szpitala Âwi´tego Ducha
Klinik´ ulokowano na pewien czas w gmachu sàdów
przy ulicy Leszno. Nast´pnie przeniesiono jà na teren
Szpitala Dzieciàtka Jezus, gdzie dzia∏a∏a w pawilonie
nr 1 do lata 1975 r. Od 1975 r. mieÊci si´ w Centralnym
Szpitalu Klinicznym przy ulicy Banacha 1a, w bloku B
(chirurgicznym) na VII pi´trze. Znaczna cz´Êç pracowni
naukowych znajduje si´ na II pi´trze tego samego
budynku.

prof. dr Feliks Antoni Erbrich
(1874–1938)

(Mag. ORL, 2011, 37, X, 5–17)

Klinika Otolaryngologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
ul. Banacha 1a, 02-97 Warszawa



powstanie lekarzowi, którego g∏ówne zainteresowania
∏àczy∏y si´ z ftyzjatrià. W 1927 r. nak∏adem Wydawnic-
twa Ko∏a Medyków Uniwersytetu Warszawskiego uka-
za∏o si´ najwybitniejsze dzie∏o Feliksa Erbricha „Pato-
logia dróg oddechowych górnych i uszu”. W dziele
tym zawar∏ mi´dzy innymi przejmujàcy opis gruêlicy
krtani: „Zaburzenia wywo∏ane przez zmiany gruêlicze
krtani dotyczà wszystkich jej zasadniczych czynnoÊci:
fonacyjnej, oddechowej i obronnej. W ˝adnym cier-
pieniu przewlek∏ym krtani, ani w syfilisie, ani w no-
wotworze wykazujàcych w pewnym okresie ich roz-
woju jednakowe z gruêliczymi zmiany nacieczenia,
ból nie wyst´puje w tak gwa∏townem nasileniu jak
w przebiegu gruêlicy. Ból promieniuje do ucha,
do szczytu g∏owy, do okolicy szcz´ki, uniemo˝liwia
cz´sto ∏ykanie nie tylko pokarmów, ale i Êliny. To nie-
zwyk∏e nasilenie bólu, nie odpowiadajàce stosunko-
wo niewielkim zmianom w krtani, jest do pewnego
stopnia dla gruêlicy charakterystyczne. Ból przy za-
awansowanych suchotach krtani jest tak znaczny, ˝e
chorzy nie tylko stale odmawiajà przyjmowania
jakichkolwiek pokarmów, wstrzymujà si´ od prze∏y-
kania Êliny, kaszlu, ruszania g∏owà, zdaje si´ nie oddy-
chajà, bowiem powietrze wpadajàce do krtani sprowa-
dza ból, którego starajà si´ uniknàç za wszelkà cen´”.

Przed opublikowaniem w „Otolaryngologii Pol-
skiej” w 1964 r. pierwszej mojej pracy poglàdowej po-
Êwi´conej tracheotomii przejrza∏em ksi´gi operacyjne
Kliniki Laryngo-Otiatrycznej UW z lat 1928–1933.
Ksi´gi te, ocalone z po˝aru Szpitala Âwi´tego Ducha
we wrzeÊniu 1939 r. przez dr. Jana Szymaƒskiego,
ówczesnego asystenta Kliniki, wykaza∏y, ˝e w czasie
tych 5 lat wykonano 138 tracheotomii. Wskazaniami
do tego zabiegu by∏y wówczas: nowotwory krtani – 45
chorych, twardziel krtani – 25, ki∏a krtani – 16, gruêlica
krtani – 14, ropowice krtani – 10, zw´˝enie krtani
po przebytej b∏onicy – 10, cia∏a obce w krtani i oskrze-
lach – 8, ostre zapalenie krtani z obrz´kiem – 4, zw´˝e-
nie g∏oÊni po oparzeniach chemicznych – 3, zapalenie
p∏uc – 3 przypadki. ̊ adnych wskazaƒ internistycznych,
neurologicznych, neurochirurgicznych, anestezjolo-
gicznych, o intensywnej terapii nie wspominajàc. Czy
by∏ to objaw zacofania? Twardziel, ki∏a, gruêlica krtani
to by∏ w∏aÊnie dzieƒ powszedni polskiej otorynola-
ryngologii tamtych czasów. I Oni wtedy nie mieli
na to skutecznej terapii. Pami´tam, ˝e jeszcze w po-
czàtku lat szeÊçdziesiàtych nasi nauczyciele przeka-
zywali nam zasad´: „Je˝eli widzisz naciek w spoidle
przednim g∏oÊni, najprawdopodobniej jest to rak, jeÊli
w spoidle tylnym – jest to gruêlica”. Ten dystans
czasowy, tak nied∏ugi z punktu widzenia historii me-
dycyny, wyraênie wskazuje, jak bardzo zmienia si´
tak˝e i nasza specjalnoÊç.

W koƒcu 1921 r. Feliks Erbrich zosta∏ wybrany
prezesem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologiczne-
go, którego by∏ wspó∏za∏o˝ycielem wraz z Ludwikiem
Guranowskim i Janem Szmur∏à. Zrezygnowa∏ z tej
funkcji w 1923 r. W 1924 r. rozpoczà∏ wydawanie
pisma firmowanego przez Klinik´ Warszawskà pt.
„Przeglàd Laryngo-otiatryczny” jako jego redaktor
naczelny. Zapewne nie by∏ to periodyk wydawany
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regularnie. Znane sà jedynie dwa jego numery z lat
1924 i 1927. Mo˝na zaryzykowaç tez´, ˝e obecny
„Magazyn Otorynolaryngologiczny” pod redakcjà
prof. dr. med. Antoniego Krzeskiego, wydawany
na poczàtku XXI wieku przez Klinik´ Warszawskà,
jest kontynuacjà tamtego dzie∏a sprzed 80 lat.

W 1920 r. Feliks Erbrich zosta∏ mianowany pro-
fesorem nadzwyczajnym, a w 1934 r. – profesorem
zwyczajnym. W latach 1933–1934 by∏ wybrany
na stanowisko dziekana Wydzia∏u Lekarskiego UW.
Habilitowa∏ dwóch swych uczniów: Dyonizego Zuber-
biera i Henryka Lewenfisza.

Klinika od 1921 r. do poczàtków II wojny Êwiatowej
mieÊci∏a si´ w Szpitalu Âwi´tego Ducha przy ulicy Elek-
toralnej. W wydzielonym pawilonie znajdowa∏y si´
jedynie dwie du˝e sale dla chorych, trzy pokoje do
badaƒ oraz jedna sala operacyjna. W 1926 r. otwarto
przychodni´ w podziemiach tego pawilonu. W 1933 r.
po przeniesieniu Kliniki Ocznej do Szpitala Dzieciàtka
Jezus Klinika powi´kszy∏a si´ o sal´ wyk∏adowà,
pierwszà w Polsce poradni´ dla chorych z zaburzeniami
mowy, kierowanà przez dr Aleksandr´ Mitrynowicz-
-Modrzejewskà.

Pierwszymi etatowymi pracownikami Kliniki
byli doktorzy: Jerzy Rogoziƒski, Stanis∏aw Tuz oraz
Bronis∏aw Grocholski, jeden z najlepszych chirurgów
ucha tego czasu w Polsce. Do tego zespo∏u do∏àczy∏
nast´pnie jako „lekarz miejscowy” (z obowiàzkiem
sta∏ego ostrego dy˝uru, wolna niedziela raz na dwa
tygodnie!) dr Jan Szymaƒski. Wszyscy lekarze ucho-
dzili za znakomitych praktyków.

Mój pierwszy Nauczyciel otorynolaryngologii,
prof. Jan Szymaƒski, wiele opowiada∏ o swoim szefie
sprzed wojny, który by∏ niezwykle eleganckim panem,
o wytwornych manierach. Z upodobaniem podawa∏
okrycia swoim asystentom. Kiedy si´ wzbraniali (jak-
˝e inne by∏y wówczas relacje profesor – asystent),
mawia∏: „Lokaj lokajowi – nigdy, d˝entelmen d˝entel-
menowi – zawsze!”. Oburza∏o Go, kiedy jego wspó∏-
pracownik okazywa∏ obrzydzenie sytuacjà, jak to bywa
wcale cz´sto udzia∏em otolaryngologa. I tak, kiedy
jeden z asystentów okazywa∏ ogromne niezadowolenie
z faktu, ˝e jego twarz zosta∏a opryskana wydzielinà
z tchawicy w czasie wykonywanej w∏aÊnie trache-
ostomii, doradzi∏ mu: „Niech pan idzie na prawo. Do-
piero jako adwokat przekona si´ pan, z jakimi brudami
˝ycia b´dzie mia∏ pan do czynienia!”. By∏ cz∏owiekiem
zamo˝nym, w∏aÊcicielem licznych nieruchomoÊci
w centrum Warszawy. PoÊród ludzi prostych, zw∏asz-
cza biedoty ˝ydowskiej, uchodzi∏ za uzdrowiciela,
którego dotkni´cie dawa∏o zdrowie. Zw∏aszcza gruêli-
kom! By∏ zaprzyjaêniony z wieloma ludêmi kultury
i sztuki. Jego popiersie, dzie∏o znakomitego rzeêbia-
rza Edwarda Wittiga, ozdabia sal´ konferencyjnà
wspó∏czesnej Kliniki przy ulicy Banacha. By∏ ˝onaty,
mia∏ dwie córki. Pracowa∏ do koƒca ˝ycia, to znaczy
do 1938 r., w którym póênà jesienià zmar∏. W ostat-
nich miesiàcach ˝ycia by∏ bardzo chory. Jego grób
znajduje si´ na Cmentarzu Powàzkowskim (Stare
Powàzki) w Warszawie, kwatera 191, szereg 5.
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▲

doc. dr Dyonizy Zuberbier
(1900–1940)

Wywodzi∏ si´ ze zasymilowanej w Polsce rodziny
pochodzàcej ze Szwajcarii. Urodzi∏ si´ w Warszawie
w 1900 r. W 1918 r. ukoƒczy∏ prywatne Gimnazjum i
Liceum im. Emiliana Konopczyƒskiego w Warszawie
i rozpoczà∏ studia lekarskie na Uniwersytecie Warszaw-
skim. W maju 1919 r. zosta∏ uznany przez Komisj´ Woj-
skowo-Lekarskà za niezdolnego do s∏u˝by wojskowej.
W latach 1919–1920 ucz´szcza∏ na dwa semestry me-
dycyny na uniwersytecie. W lipcu 1920 r. wstàpi∏ jako
ochotnik do Wojska Polskiego i wzià∏ udzia∏ w kampanii
przeciw bolszewikom. Wydzia∏ Lekarski Uniwersytetu
Warszawskiego ukoƒczy∏ w 1925 r. Otolaryngologià in-
teresowa∏ si´ ju˝ podczas studiów, pracujàc w Klinice
warszawskiej jako wolontariusz. Po uzyskaniu dyplomu
lekarza pracowa∏ tu jako asystent. Interesowa∏ si´
szczególnie rozpoznawaniem i leczeniem raka g∏owy
i szyi. Nawiàza∏ Êcis∏à wspó∏prac´ z dr. ¸ukaszczykiem
z Instytutu Radowego w Warszawie. Wspó∏praca ta
owocowa∏a publikacjami na temat metod leczenia raka
krtani. Od 1932 r. by∏ konsultantem w Instytucie Onko-
logii. By∏ jednoczeÊnie specjalistà Êledzàcym Êwiatowy
post´p w otorynolaryngologii. W 1934 r. uzyska∏ veniam
legendi na podstawie pracy „O leczeniu raka krtani pro-
mieniami Roentgena”.

W 1938 r. wobec z∏ego stanu zdrowia prof. Feliksa
Erbricha Rada Wydzia∏u Lekarskiego poleci∏a prowa-
dzenie Kliniki Laryngo-Otiatrycznej w∏aÊnie docentowi
Zuberbierowi. Pe∏ni∏ on t´ funkcj´ a˝ do wrzeÊnia 1939 r.
Konkurs na stanowisko kierownika tej Kliniki wygra∏
w 1939 r. prof. Antoni Dobrzaƒski, ordynator Paƒstwo-
wego Szpitala Powszechnego we Lwowie. Zuberbier
og∏osi∏ 19 prac naukowo-badawczych z dziedziny otola-
ryngologii. Trudni∏ si´ tak˝e praktykà prywatnà. Wy-
szkoli∏ wielu specjalistów w dziedzinie otolaryngologii.

W momencie wybuchu II wojny Êwiatowej wstàpi∏
do wojska jako lekarz – ochotnik w randze porucznika.

Przed wyruszeniem na front wspólnie z dr. ̧ ukaszczykiem,
po wojnie wieloletnim dyrektorem Instytutu Onkologii
w Warszawie, ukry∏ polski rad, dar Marii Sk∏odowskiej-
-Curie dla narodu polskiego. Rad zosta∏ ukryty na g∏´-
bokiej prowincji, u rodziców ˝ony docenta Zuberbiera,
i dzi´ki temu ocala∏ do zakoƒczenia wojny.

Dyonizy Zuberbier dosta∏ si´ do niewoli sowieckiej
na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. By∏ inter-
nowany w obozie jenieckim w Kozielsku, skàd dosz∏a
do rodziny jego kartka z informacjà o miejscu pobytu.
Wiosnà 1940 r. korespondencja si´ urwa∏a. W 1943 r.
szczàtki docenta Dyonizego Zuberbiera zosta∏y ziden-
tyfikowane w czasie ekshumacji grobów polskich
oficerów zamordowanych w 1940 r. w Katyniu. Jest
wymieniony na liÊcie transportowej NKWD z Koziel-
ska jako numer 0323, poz. 57 z 14 kwietnia 1940 r.
Pochowany zosta∏ na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Katyniu, tabliczka epitafijna nr 4357.

Pozostawi∏ po sobie podr´cznik „Choroby nosa,
gard∏a, krtani i uszu”, a tak˝e rozdzia∏ „Choroby uszu,
nosa, krtani i gardzieli” w znakomitej monografii
„Orzecznictwo lekarskie i inwalidzkie w ubezpiecze-
niu spo∏ecznym” (praca zbiorowa). Obie pozycje
wydano w Warszawie w 1938 r.

Wybitny polski otolaryngolog docent Dyonizy
Zuberbier podzieli∏ los milionów Polaków Jego poko-
lenia. Jego szczàtki doczesne spoczywajà w jednej
z mogi∏ zbiorowych Polskiego Cmentarza Wojskowego
w Katyniu, b´dàcych miejscem wiecznego spoczynku
ofiar bestialskiego ludobujstwa NKWD na jeƒcach
polskich wojny wrzeÊnia 1939 r.

prof. dr Antoni Dobrzaƒski
(1893-1953)

Antoni Dobrzaƒski by∏ dzieckiem Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej, urodzonym ko∏o Zbara˝a.
Pi∏sudski zawsze powtarza∏, ̋ e: „Polska jest jak obwa-

Pe∏ni∏ obowiàzki kierownika Kliniki 
w latach 1938–1939

Kierowa∏ Klinikà w latach 1942–1952
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rzanek – to co najcenniejsze rodzi∏o si´ na kresach,
w Êrodku by∏a dziura!”. Innym dzieckiem kresów by∏
urodzony na Podolu profesor Aleksander Zakrzewski.
Antoni Dobrzaƒski by∏ spowinowacony z bohaterskim
majorem Dobrzaƒskim – „Hubalem”. Medycyn´ stu-
diowa∏ na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie oraz na Uniwersytecie
w Wiedniu. Dyplom doktora wszechnauk lekarskich
otrzyma∏ w 1919 r. W latach 1921–1936 pracowa∏ jako
starszy asystent Kliniki Laryngologicznej Uniwersytetu
Lwowskiego. W 1929 r. habilitowa∏ si´ na podstawie
pracy „Badania doÊwiadczalne nad wch∏anianiem si´
w drogach oddechowych kokainy, nowokainy, psykainy,
alipiny i synkainy”. W 1936 r. objà∏ ordynatur´ Paƒ-
stwowego Szpitala Powszechnego we Lwowie. Swojà
wiedz´ lekarskà wzbogaca∏ na sta˝ach w klinikach
wiedeƒskich i paryskich. W 1938 r. otrzyma∏ tytu∏
profesora nadzwyczajnego. Rok póêniej Rada Wydzia∏u
Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego powierzy∏a
mu w drodze konkursu stanowisko kierownika war-
szawskiej Kliniki. Katedr´ mia∏ objàç 1 paêdziernika
1939 r., ale wojna i granica niemiecko-sowiecka za-
trzyma∏y Go we Lwowie. Po opanowaniu Lwowa
przez Niemców ukrywa∏ si´, zw∏aszcza po masakrze
profesorów lwowskich. W grudniu 1941 r. przedosta∏
si´ do Warszawy, gdzie przejà∏ z ràk dr. med. Jana
Szymaƒskiego, ówczesnego adiunkta, kierowanie
Klinikà. Szpital Âwi´tego Ducha w czasie obl´˝enia
Warszawy we wrzeÊniu 1939 r. zosta∏ z premedytacjà
zniszczony przez Luftwaffe. Klinika po stosunkowo
krótkim okresie pracy w gmachu sàdów na Lesznie
(obecnie Al. SolidarnoÊci) zosta∏a przeniesiona do Szpi-
tala Dzieciàtka Jezus. Mimo zakazu, pod karà Êmierci,
prowadzenia tajnego nauczania uniwersyteckiego
prof. Dobrzaƒski wraz ze wspó∏pracownikami od
1942 r. takie nauczanie prowadzili planowo i regular-
nie. Zaj´cia odbywa∏y si´ w 16–20-osobowych gru-
pach w czasie szeÊciotygodniowego kursu (!). Wyk∏ady
prowadzili poza prof. Dobrzaƒskim: Irena Cichocka-
-Szumilin, Jan Szymaƒski, Aleksander Zakrzewski,
Eugeniusz B∏eszyƒski, Wac∏aw Jastrz´bski, Stanis∏aw
Kmita, Edmund Mroczek, Roman Karwowski, Tadeusz
Gerwel, Wac∏aw Kafliƒski i Kazimierz Królikiewicz.
Od poczàtku 1942 r. do wybuchu Powstania Warszaw-
skiego zaj´cia z laryngologii pomyÊlnie zakoƒczy∏o
egzaminem oko∏o 200 studentów. Co wi´cej – a pole-
camy to uwadze wspó∏czesnej m∏odzie˝y lekarskiej –
w tych straszliwych warunkach odbywano posiedzenia
szkoleniowe dla lekarzy z regionu warszawskiego,
a tak˝e przygotowywano prace habilitacyjne
(A. Zakrzewski, Z. Kostuch, J. Kmita) oraz podr´cznik
otolaryngologii, który mia∏ si´ ukazaç po wojnie.
Nale˝y tu wspomnieç, ˝e zamkni´ci w murach war-
szawskiego getta studenci Wydzia∏u Lekarskiego UW
odbywali zaj´cia w tak drastycznie trudnych warun-
kach – wyk∏adowcami byli mi´dzy innymi profesoro-
wie Juliusz Zweibaum i Ludwik Hirszfeld.

W czasie Powstania Warszawskiego profesor Do-
brzaƒski by∏ przez pewien czas przetrzymywany
przez Niemców jako zak∏adnik. Szcz´Êliwie uwolniony,
przedosta∏ si´ do Milanówka, gdzie zorganizowa∏ od-

dzia∏ laryngologii. Tutaj pracowano do 1946 r., w któ-
rym Klinika Otolaryngologii powróci∏a do Szpitala
Dzieciàtka Jezus w Warszawie. Pierwszym habilito-
wanym przez prof. Dobrzaƒskiego wspó∏pracowni-
kiem by∏ Aleksander Zakrzewski, który objà∏ nast´pnie
kierownictwo Poznaƒskiej Kliniki Otolaryngologii. 

Profesor by∏ ostatnim przed wojnà i pierwszym
po wojnie prezesem odrodzonego Polskiego Towarzy-
stwa Otolaryngologicznego. Zosta∏a mu tak˝e powie-
rzona funkcja redaktora naczelnego „Otolaryngologii
Polskiej”, g∏ównego periodyku wydawanego jako
organ PTOL w miejsce przedwojennego „Polskiego
Przeglàdu Otolaryngologicznego”. Funkcj´ t´ spra-
wowa∏ do koƒca swojego ˝ycia. W latach 1947–1949
by∏ ostatnim dziekanem Wydzia∏u Lekarskiego UW
przed powo∏aniem Akademii Medycznej w Warszawie.
By∏ te˝ redaktorem wydania pierwszego powojennego
podr´cznika otorynolaryngologii. Poszczególne roz-
dzia∏y opracowali ocaleli z po˝ogi wojennej profeso-
rowie i docenci, którzy do˝yli do wyzwolenia. Dzi´ki
swemu wielkiemu autorytetowi by∏ cz∏owiekiem inte-
grujàcym ca∏e Êrodowisko otorynolaryngologów pol-
skich. Na pierwszym powojennym walnym zebraniu
PTOL w 1946 r. spotka∏o si´ 26 (!) lekarzy, którzy stano-
wili wi´kszoÊç polskich laryngologów, jacy prze˝yli woj-
n´ i planowà eksterminacj´ inteligencji polskiej. Jesie-
nià 1947 r. odby∏ si´ w Warszawie pierwszy powojenny
zjazd naszego Towarzystwa, poÊwi´cony schorzeniom
ucha i penicylinoterapii.

W 1948 r. prof. Dobrzaƒski wyjecha∏ do Stanów
Zjednoczonych jako stypendysta WHO. Tam nawiàza∏
osobiste kontakty w czo∏ówkà otorynolaryngologii
amerykaƒskiej: Lempertem, Shamboughem, Fowlerem,
Lindsayem, Chevalier-Jacksonem Jr., Proetzem i innymi.
Po powrocie do kraju rozbudowa∏ w Klinice chirurgi´ re-
konstrukcyjnà w zakresie ORL, otochirurgi´, endoskopi´.
W sposób szczególny rozwija∏ onkologi´ g∏owy i szyi Êci-
Êle wspó∏pracujàc w tym zakresie z prof. ̧ ukaszczykiem,
dyrektorem Instytutu Onkologii w Warszawie, gdzie oso-
biÊcie konsultowa∏ chorych. W niezwykle trudnych wa-
runkach powojennych prowadzi∏ Klinik´ na wysokim po-
ziomie. Wielu Jego wspó∏pracowników zosta∏o nast´pnie
szefami laryngologii, tak˝e akademickiej, w Polsce.

W 1950 r. nowy cz∏onek zespo∏u, dr M.K., jak si´
potem okaza∏o wspó∏pracujàcy aktywnie z Urz´dem
Bezpieczeƒstwa, spowodowa∏ masowy, nag∏y pobór
do s∏u˝by wojskowej wi´kszoÊci m´˝czyzn, asysten-
tów Kliniki. Niewàtpliwie by∏o to celowe dzia∏anie dla
utrudnienia lub nawet uniemo˝liwienia pracy Kliniki.
„Doktor” M.K., jak si´ póêniej okaza∏o felczer, absol-
went szko∏y wojennej w Zwiàzku Sowieckim, by∏ jed-
nym z naczelnych lekarzy s∏u˝by wi´ziennej w s∏ynnym
wi´zieniu policji politycznej UB przy ulicy Rakowiec-
kiej w Warszawie. Szkolàc si´ na wi´êniach w opera-
cjach, zw∏aszcza uszu, pope∏nia∏ b∏´dy chirurgiczne,
które Êmia∏o mo˝na by∏o zakwalifikowaç jako dzie∏o
s∏ynnego doktora Mengele z OÊwi´cimia. Po 1956 r.
„doktor” M.K. wyjecha∏ do Izraela.

Rozpocz´∏o si´ szkolenie nast´pnej generacji
specjalistów. W marcu 1953 r. prof. Dobrzaƒski zmar∏
nagle na zawa∏ serca po ci´˝kim dniu operacyjnym.

mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY
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Prof. dr med. Antoni Dobrzaƒski by∏ niewàtpliwie
najwybitniejszym z otorynolaryngologów polskich
w chwili zakoƒczenia wojny i do koƒca swoich dni ta-
kim pozosta∏. By∏ cz∏onkiem Collegium Oto-Rhino-
-Laryngologicum Amicitiae Sacrum, Royal Society of
Medicine, a tak˝e towarzystw otolaryngologicznych
W´gier, Bu∏garii i Francji. Wchodzi∏ w sk∏ad redakcji
„Excerpta Medica”, „Practica Otolaryngologica”,
„Acta Oto-laryngologica” (Stockholm) oraz „Polskiego
Tygodnika Lekarskiego”. Zmar∏ w pe∏ni si∏ twórczych,
pozostawiajàc wiele niezrealizowanych planów, doty-
czàcych dalszego rozwoju zarówno macierzystej kli-
niki i jej zespo∏u, jak i otolaryngologii polskiej.

Zosta∏ pochowany na Cmentarzu Powàzkowskim
w Warszawie, kwatera 133, rzàd 1, grób 15.

prof. dr Henryk Lewenfisz-Wojnarowski
(1894–1956)

Urodzony w ¸odzi, rozpoczà∏ studia medyczne
na Uniwersytecie w Montpellier (Francja), a zakoƒczy∏
je w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczà∏ prac´
w powo∏anej w∏aÊnie Klinice Laryngo-Otiatrycznej Uni-
wersytetu Warszawskiego w 1922 r. W 1934 r. uzyska∏
veniam legendi. Po wybuchu wojny w 1939 r. wraz
z uciekinierami przedosta∏ si´ do Lwowa, gdzie praco-
wa∏ jako specjalista otolaryngolog. W 1942 r. powróci∏
do Warszawy i tu pracowa∏ w swoim zawodzie w szpita-
lu zlokalizowanym na terenie getta warszawskiego. Ra-
zem z Ludwikiem Hirszfeldem, Juliuszem Zweibau-
mem i innymi lekarzami prowadzi∏ tu zaj´cia i wyk∏ady
dla studentów medycyny. Przed likwidacjà getta wydo-
sta∏ si´ z niego i ukrywa∏ do 1945 r.

Po zakoƒczeniu wojny zosta∏ powo∏any na stanowi-
sko pierwszego kierownika Kliniki Otolaryngologii
przy nowo powsta∏ym Uniwersytecie ¸ódzkim. Prze-
szed∏ do historii tej Kliniki jako jej organizator. W 1953 r.,

po Êmierci prof. Antoniego Dobrzaƒskiego, zosta∏ kie-
rownikiem Kliniki warszawskiej. Tu w ciàgu trzech lat
swojej pracy doprowadzi∏ do przebudowy Kliniki, uno-
woczeÊni∏ jà, tak˝e przez zamian´ wielkich, 26-∏ó˝ko-
wych sal na sale kameralne 3–4 ∏ó˝kowe. Wed∏ug Jego
pomys∏u powsta∏o wiele nowych narz´dzi do praktyki
laryngologa. Jako wielki zwolennik badaƒ endoskopo-
wych zaprojektowa∏ nowy stó∏ do panendoskopii, z po-
wodzeniem stosowany potem nie tylko w Klinice war-
szawskiej. By∏ znakomitym chirurgiem ucha, wprowa-
dzajàcym nowoczesne metody w operacjach, zw∏aszcza
otosklerozy. 

Profesor dr med. Henryk Lewenfisz-Wojnarowski
pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Oddzia∏u ¸ódzkiego
i Zarzàdu G∏ównego PTORL oraz redaktora naczelne-
go „Otolaryngologii Polskiej”.

Jego ˝ona, Teofila Wojnarowska, by∏a profesorem
pediatrii w AM w Warszawie, syn Marian profesorem
pediatrii, specjalistà chorób zakaênych wieku dzieci´-
cego, córka Wanda Wojnarowska-Kulesza specjalistà
otolaryngologiem – audiologiem. By∏ opiekunem dwóch
prac habilitacyjnych: dr. Aleksandra Radzimiƒskiego
i dr Teofili Bystrzanowskiej, którzy decyzjà Rady Paƒ-
stwa PRL uzyskali tytu∏ profesora nauk medycznych
– prof. Radzimiƒski by∏ przez wiele lat kierownikiem
Kliniki Otolaryngologii AM w ¸odzi, a prof. Bystrzanowska
– kierowniczkà Kliniki Otolaryngologii CMKP w Szpi-
talu Bielaƒskim w Warszawie.

Profesor Lewenfisz-Wojnarowski zmar∏ nagle na
zawa∏ serca w 1956 r. Zosta∏ pochowany na Cmenta-
rzu Komunalnym (dawny Wojskowy) na Powàzkach
w Warszawie. Mimo moich usilnych staraƒ nie zdo∏a-
∏em dowiedzieç si´ od dzieci profesora: prof. dr. med.
Mariana Wojnarowskiego i dr med. Wandy Wojnarow-
skiej-Kuleszy, jaka jest lokalizacja grobu. 

Kierowa∏ Klinikà w latach 1952–1956



prof. dr Jan Szymaƒski
(1903-1984)

Jan Duklan Szymaƒski urodzi∏ si´ w JaÊle
w 1903 r. w rodzinie urz´dnika miejscowego banku
jako poddany cesarza Austrii. Rozpoczà∏ studia na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
ale w po∏owie studiów przeniós∏ si´ do Warszawy i tu
na Uniwersytecie Warszawskim uzyska∏ dyplom leka-
rza w 1930 r. W czasie studiów pracowa∏ jako labo-
rant w Zak∏adzie Histologii. Po ukoƒczeniu studiów
zosta∏ tzw. lekarzem miejscowym, zwiàzanym ca∏o-
dobowà, nieprzerwanà pracà w Klinice Laryngo-
-Otiatrycznej UW znajdujàcej si´ na terenie Szpitala
Âwi´tego Ducha. Praca ta, w dzisiejszym rozumieniu,
polega∏a na pe∏nieniu permanentnego ostrego dy˝uru
laryngologicznego na potrzeby szpitala, miasta i okolic.
Dzieƒ wolny by∏ weekendem raz na dwa tygodnie.
Wizyta w ramach dy˝uru kosztowa∏a 5 z∏otych, co by∏o
sumà na owe czasy nie tak ma∏à. Tu˝ przed wojnà
Jan Szymaƒski, doktor wszechnauk lekarskich, zosta∏
asystentem, nauczycielem akademickim w warszawskiej
Klinice. W czasie obl´˝enia Warszawy we wrzeÊniu
1939 r. kierowa∏ pracà Kliniki, ratujàc ze zbombardo-
wanego, palàcego si´ szpitala chorych, personel, na-
rz´dzia i ksi´gozbiór. Zosta∏ za to, na wniosek prezy-
denta Stefana Starzyƒskiego, odznaczony Krzy˝em
Walecznych po raz pierwszy.

Na ostatnim swoim posiedzeniu w paêdzierniku
1939 r. Rada Wydzia∏u Lekarskiego UW zleci∏a dr.
med. Janowi Szymaƒskiemu prowadzenie kliniki bez-
terminowo. W tym czasie prof. A. Dobrzaƒski, kierow-
nik elekt, by∏ we Lwowie, docent Dyonizy Zuberbier
zaginà∏ na froncie, reszta doÊwiadczonych lekarzy
by∏a w rozsypce zwiàzanej z czasem wojny.

W 1939 r., ju˝ po wejÊciu Niemców do Warszawy,
absolwenci wydzia∏u i studenci piàtego roku studiów
zdawali nielegalne egzaminy. Do koƒca 1940 r. zda∏o
egzamin z otolaryngologii 180 studentów Wydzia∏u

Kierowa∏ Klinikà w latach 1957–1969
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Lekarskiego i 30 absolwentów stomatologii. Przyjmo-
wanie egzaminów i prowadzenie çwiczeƒ by∏o nast´pnie
organizowane wed∏ug potrzeb zg∏aszajàcych si´ absol-
wentów i studentów. Od 1942 r. uruchomiono naucza-
nie planowe, zgodne z przedwojennym regulaminem
studiów, co grozi∏o Êmiercià tak wyk∏adowcom, jak
i studentom. W styczniu 1943 r. dr Szymaƒski przeka-
za∏ Klinik´ prof. Dobrzaƒskiemu. Drugi Krzy˝ Walecz-
nych otrzyma∏ w czasie Powstania Warszawskiego
po kolejnej akcji ratowania dobytku kliniki. W 1949 r.
uzyska∏ veniam legendi na podstawie pracy badajàcej
ukrwienie kosteczek s∏uchowych. 

Na poczàtku lat 50. docent Jan Szymaƒski zostaje
ze wzgl´dów politycznych usuni´ty z warszawskiej Kli-
niki Otolaryngologicznej. W latach 1953–1957 organi-
zuje i prowadzi Klinik´ Otolaryngologii nowo powsta∏e-
go Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekar-
skich w Bydgoszczy. Jego owocna dzia∏alnoÊç na polu
kszta∏cenia podyplomowego kadr otolaryngologów pol-
skich przynosi mu uznanie i szacunek. Od w∏adz miasta
Bydgoszczy otrzymuje tytu∏ „Obywatela Honorowego
miasta Bydgoszczy”.

W 1957 r. obejmuje kierownictwo warszawskiej
Kliniki Otolaryngologii w zwiàzku ze Êmiercià prof.
Lewenfisza-Wojnarowskiego. Jest w∏aÊnie czas „paê-
dziernikowej odwil˝y”, w Klinice zostajà zatrudnieni
nowi, m∏odzi lekarze. Dojrzewa zespó∏, który po kil-
kunastu latach wyda z siebie wielu samodzielnych
pracowników nauki i ordynatorów. Je˝eli prawdà jest,
˝e nie we wszystkim nadà˝a∏ za post´pem wiedzy le-
karskiej, to Jego wielkà zas∏ugà by∏o, ˝e nigdy nie
utrudnia∏ wspó∏pracownikom prowadzenia prac na-
ukowych i popiera∏ ich rozwój zawodowy. Dzi´ki temu
zostawi∏ swemu nast´pcy jeden z najlepiej wyszkolo-
nych zespo∏ów klinicznych w Polsce. By∏ przy tym nie-
zwykle dobrze wychowanym i kulturalnym cz∏owie-
kiem, eleganckim wobec paƒ, wra˝liwym na ich uroki.
W stosunku do wspó∏pracowników zachowywa∏ si´
niezwykle uprzejmie i my, Jego wychowankowie, tak
w∏aÊnie wyobra˝aliÊmy sobie zab∏àkanego w okrutne
czasy straszliwej wojny cz∏owieka fin de siecle'u.
Nigdy nie skar˝y∏ si´ na los, który przyniós∏ Mu wiele
chwil trudnych, zw∏aszcza w latach kulminacji stali-
nizmu w Polsce. Szczególne zas∏ugi dla kszta∏cenia
w dziedzinie otolaryngologii po∏o˝y∏ swym autorskim
podr´cznikiem, który mia∏ wiele kolejnych wydaƒ
i na którym uczy∏y si´ pokolenia studentów medycy-
ny w latach 1953–1970.

W 1969 r. ci´˝ko zachorowa∏ i w stanie zagro˝e-
nia ˝ycia, po operacji, z∏o˝y∏ rezygnacj´ z kierowania
Klinikà. Do 1973 r., czyli osiàgni´cia wieku emerytal-
nego, pracowa∏ jako profesor „przy katedrze”.
Do koƒca swych dni utrzymywa∏ przyjazne, regularne
kontakty z by∏ymi wspó∏pracownikami. Zmar∏ w
Warszawie nagle 23 lutego 1984 r. Jest pochowany
na Cmentarzu Powàzkowskim, kwatera 42, rzàd 6.

Wielokrotnie w czasie kierowania Klinikà,
a zw∏aszcza po tym okresie, okazywa∏ wspó∏pracowni-
kom wiele dowodów szacunku i przyjaêni. By∏ cz∏owie-
kiem ukszta∏towanym w CK Austrii i to w nim zosta∏o
do koƒca. Pami´tam, ˝e kiedy jako asystent zosta∏em
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wybrany do reprezentowania m∏odych pracowników
nauki w Radzie Wydzia∏u Lekarskiego warszawskiej
Akademii Medycznej, by∏em w czasie jej posiedzeƒ
plenarnych proszony przez Profesora o towarzyszenie.
Wypada∏o Mu tu byç, ale si´ nudzi∏. Odgrywa∏em wi´c
rol´ Staƒczyka. Zdumiewa∏em si´, ˝e w czasie obron
najlepszych habilitacji niemal zawsze g∏osowa∏ przeciw.
Po roku chyba oÊmieli∏em si´ zapytaç: dlaczego? Odpo-
wiedzia∏ po prostu: „Uczeni, Kolego Grzesiu, to byli
tylko przed wojnà!”. A mo˝e mia∏ racj´?!

prof. dr Irena Cichocka-Szumilin
ur. 1910

Rola prof. dr hab. med. Ireny Cichockiej-Szumilin
w dziejach wojennych i powojennych Kliniki Otolaryn-
gologii Uniwersytetu Warszawskiego, a nast´pnie Aka-
demii Medycznej w Warszawie by∏a szczególna.

Urodzona 11 lipca 1910 r. w Warszawie, uzyska∏a
dyplom lekarza po odbyciu studiów na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego w 1935 r.
(dyplom lekarza nr 651). W czasie studiów przez trzy
lata wspó∏pracowa∏a z Zak∏adem Histologii i Embriologii
kierowanym przez prof. Mieczys∏awa Konopackiego,
gdzie pe∏ni∏a funkcj´ demonstratora. Prac´ w Klinice
Laryngo-Otiatrycznej UW rozpocz´∏a pod kierunkiem
prof. dr. med. Feliksa Erbricha w 1937 r. Odby∏a sta˝
w Klinice Chirurgii Uniwersytetu Karola w Pradze
(1933) i Klinice Chirurgii w Dubrowniku (1934).
W 1938 r. zawar∏a zwiàzek ma∏˝eƒski z in˝ynierem
W∏odzimierzem Szumilinem, po wojnie profesorem
Politechniki Warszawskiej. W czasie okupacji niemiec-
kiej bra∏a czynny udzia∏ w tajnym nauczaniu otolaryn-
gologii studentów podziemnego Wydzia∏u Lekarskiego
Uniwersytetu Warszawskiego.

Uzyska∏a stopieƒ doktora medycyny w 1949 r.
po przedstawieniu pracy „Leczenie kalcyferolem
tocznia b∏ony Êluzowej górnych dróg oddechowych”.

Habilitacja mia∏a miejsce w 1952 r. po przedstawieniu
pracy „Pylica górnych dróg oddechowych – badania
kliniczne i doÊwiadczalne”. Promotorem doktoratu
i opiekunem habilitacji by∏ prof. dr Antoni Dobrzaƒski.
W 1948 r. odby∏a sta˝e w Klinice Otolaryngologii
Uniwersytetu w Bordeaux (kierownik prof. Georgie
Portmann), w 1957 r. w klinikach uniwersyteckich
Pary˝a i Londynu, i nast´pnie w 1964 r. w centrach
onkologicznych Pary˝a, Lyonu i Marsylii.

Na prze∏omie lat czterdziestych i pi´çdziesiàtych
zgodnie z poleceniem prof. Dobrzaƒskiego zorganizo-
wa∏a OÊrodek Kliniczny w Ciechocinku Zdroju, któ-
rym kierowa∏a do koƒca lat szeÊçdziesiàtych, w
którym by∏a pierwszym i wieloletnim konsultantem.
OÊrodek ten, rehabilitujàcy chorych po operacjach
jam nosa, zatok przynosowych i krtani dzia∏a∏ do
koƒca lat siedemdziesiàtych. 

W latach 1952–1966 zosta∏a powo∏ana przez
Ministra Zdrowia na stanowisko specjalisty krajowego
ds. otolaryngologii. W czasie pe∏nienia tej funkcji
wszystkie swoje zdolnoÊci organizacyjne poÊwi´ci∏a
na tworzenie nowych placówek lecznictwa otwartego
i zamkni´tego otolaryngologii na terenie ca∏ego kraju.
Dzi´ki Jej dzia∏aniom ka˝dy powiat mia∏ w∏asnego
specjalist´ otorynolaryngologa. Od 1952 do 1969 r.
pe∏ni∏a obowiàzki konsultanta laryngologa w Leczni-
cy Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. 

W latach 1956/1957 i w 1977 r. po Êmierci kolej-
nych kierowników w∏adze warszawskiej Akademii Me-
dycznej zleca∏y Jej pe∏nienie obowiàzków kierownika
Kliniki Otolaryngologii AM. Ceniona w macierzystej
uczelni, zajmowa∏a stanowisko prodziekana Wydzia∏u
Lekarskiego w latach 1957–1960. Uznanie, jakim
darzy∏o Jà Êrodowisko naukowe, znalaz∏o odbicie
w powo∏aniu prof. Cichockiej-Szumilin w sk∏ad Rady
Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
w latach 1961–1978. W 1958 r. zosta∏a odznaczona
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, w 1973 r. Krzy˝em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1980 r. odznacze-
niem „Zas∏u˝ony Nauczyciel PRL”.

G∏ównym kierunkiem zainteresowaƒ zawodo-
wych prof. Cichockiej-Szumilin by∏o rozpoznawanie
i leczenie nowotworów g∏owy i szyi. Ze sta˝y zagra-
nicznych przywozi∏a nowe techniki diagnostyczne
i operacyjne, w których szkoli∏a m∏odzie˝ lekarskà.
W warszawskiej Klinice zorganizowa∏a pierwszy
zespó∏ specjalizujàcy si´ w chirurgii nowotworów
(doktorzy: Jan KuÊ, Jadwiga Osuchowa, Tadeusz
Jegliƒski). By∏a g∏ównym organizatorem nowocze-
snego szkolenia podyplomowego, które obejmowa∏o
zarówno pracowników Kliniki, jak i lekarzy kierowa-
nych tu na sta˝e. System przez Nià stworzony na
wzór krajów rozwini´tych przetrwa∏ do dnia dzisiej-
szego. Z Jej inicjatywy zosta∏ stworzony interdyscy-
plinarny team ∏àczàcy chirurgów i radioterapeutów
pracujàcych pod kierownictwem prof. Juliusza Borejki.
Szczególne zainteresowania zawodowe nadawa∏y
kierunek tematyce jej publikacji.

By∏a czynnym cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów, przez dwie kadencje pe∏niàc obowiàz-
ki przewodniczàcej Oddzia∏u Warszawskiego PTOL.

Pe∏ni∏a obowiàzki kierownika Kliniki 
w latach 1956–1957 i w roku 1977
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Profesor dr hab. med. Irena Cichocka-Szumilin
odegra∏a w historii warszawskiej Kliniki Otolaryngo-
logii rol´ szczególnà. Powierzanie jej przez w∏adze
Akademii Medycznej roli interrexa w okresach dla
Kliniki szczególnie trudnych, a mianowicie po Êmierci
dwóch kolejnych kierowników, nie by∏o decyzjà przy-
padkowà. Pani Profesor by∏a niekwestionowanym
autorytetem nie tylko zawodowym, ale tak˝e, a mo˝e
nade wszystko, moralnym. Szczególnie wiele uwagi
i troski poÊwi´ca∏a m∏odzie˝y lekarskiej, zwracajàc
uwag´ nie tylko na zdobywanie przez nià doÊwiad-
czenia zawodowego, ale tak˝e na jej wychowanie.
Ogromnà wag´ przywiàzywa∏a do przygotowania
nas, m∏odych wówczas kandydatów na specjalistów
w dziedzinie otolaryngologii, do prawid∏owych kon-
taktów z chorym i jego rodzinà.

Odesz∏a na emerytur´ w 1980 r., utrzymujàc
wcià˝ sta∏y, przyjazny kontakt ze swoimi by∏ymi wy-
chowankami i wspó∏pracownikami, ˝ywo interesujàc
si´ wszystkim, co w macierzystej Klinice si´ dzieje.
Wszystkie sukcesy naszej Kliniki s∏usznie traktowa∏a
jak swoje. 

prof. dr Zbigniew Bochenek
(1923–1977)

Urodzi∏ si´ 8 lutego 1923 r. we Lwowie, w rodzi-
nie nauczycielskiej. By∏ siostrzeƒcem prof. Antoniego
Dobrzaƒskiego. Dyplom lekarza uzyska∏ na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Jagielloƒskiego w 1948 r.
Po odbyciu rocznego sta˝u zosta∏ zatrudniony w Klinice
Otolaryngologii w Warszawie na stanowisku asystenta.
W 1951 r. obroni∏ prac´ doktorskà „Badania audiome-
tryczne w kile wrodzonej i póênej”, której promoto-
rem by∏ najprawdopodobniej prof. Tempka. Zosta∏
powo∏any do s∏u˝by wojskowej i sp´dzi∏ w niej cztery
lata. Po powrocie do Kliniki otrzyma∏ stypendium  na
wyjazd do Instytutu Otologii i Laryngologii w Londynie,

gdzie prowadzi∏ badania nad patologià narzàdu równo-
wagi pod kierunkiem prof. Ormeroda i we wspó∏pracy
z prof. Dochmanem, dr. Mc Layem i dr. Hinchliffe.
Owocem tego pobytu by∏a wspólna praca opubliko-
wana w „Journal of Laryngology & Otology”. W 1963 r.
wyjecha∏ na kilkumiesi´czne stypendium naukowe
do Szwecji, gdzie wspó∏pracowa∏ w Karolinska Sju-
khuset w Sztokholmie z prof. Hambergerem i doc.
Fluurem. Wizytowa∏ tak˝e oÊrodki akademickie
w Lund, Upsali i Göteborgu. 

W 1960 r. organizowa∏ w Centralnym OÊrodku
Badawczym Kolejowej S∏u˝by Zdrowia w Warszawie
pierwszà w Polsce nowoczeÊnie wyposa˝onà pracow-
ni´ badaƒ narzàdu przedsionkowego. Kierowa∏ tà pla-
cówkà przez wiele lat, szkolàc wielu specjalistów
w zakresie otoneurologii. By∏ niekwestionowanym
pionierem i liderem westibulologii w Polsce.

W 1963 r. uzyska∏ stopieƒ naukowy docenta w
wyniku przewodu habilitacyjnego na podstawie pracy
„Badania kliniczne i doÊwiadczalne nad przydatnoÊcià
elektronystagmografii w ocenie czynnoÊci narzàdu
przedsionkowego”. Profesorem nadzwyczajnym zosta∏
mianowany 16 marca 1969 r., a 1 wrzeÊnia objà kierow-
nictwo Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie.
W 1976 r. otrzyma∏ tytu∏ naukowy profesora zwyczaj-
nego. Zespó∏ naszej Kliniki pod Jego kierownictwem
przeniós∏ si´ w 1975 r. ze starego gmachu pawilonu nr
1 Szpitala Dzieciàtka Jezus, gdzie mieÊci∏ si´ od 1945 r.,
do nowo wybudowanego Centralnego Szpitala Klinicz-
nego AM przy ulicy Banacha.

Znaczàcy dorobek naukowy profesora Bochenka
Êwiadczy o tym, ˝e by∏a to osobowoÊç wybitna i wie-
lostronna. Podejmowa∏ problemy trudne, a zarazem
niezwykle aktualne z punktu widzenia ówczesnej
otolaryngologii. Poliglota, ∏àczy∏ wielkà erudycj´
z ogromnà ∏atwoÊcià nawiàzywania kontaktów mi´-
dzyludzkich, zw∏aszcza mi´dzynarodowych. Bra∏
czynny udzia∏ w wielu zjazdach, sympozjach i warsz-
tatach szkoleniowych prowadzonych przez czo∏owe
oÊrodki europejskie. Liczne Jego publikacje ukazywa∏y
si´ na ∏amach najpowa˝niejszych czasopism mi´dzy-
narodowych z zakresu otolaryngologii („Acta Oto-
-Laryngologica” – Stockholm), „Audiology” – Bazylea,
„Journal of Laryngology and Otology” – Londyn,
„International Audiology” – Leiden, „Vestnik Otola-
ryngologii” – Moskwa, H.N.O. – Berlin).

Liczba publikacji prof. Bochenka obejmuje po-
nad 150 pozycji, w tym redakcj´ pierwszego w Polsce
podr´cznika „Otoneurologia kliniczna”, który ukaza∏
si´ wkrótce po Jego zgonie. W historii otolaryngologii
polskiej nazwisko Profesora b´dzie zawsze zwiàzane
z dzia∏aniem pionierskim w takich dziedzinach, jak:

1) otoneurologia – wprowadzi∏ elektronystagmo-
grafi´ jako rutynowà metod´ oceny narzàdu 
przedsionkowego, prowadzi∏ badania wielu 
problemów z zakresu westibulologii, wykszta∏-
ci∏ liczne grono ludzi zajmujàcych si´ tà dzie-
dzinà, w tym wielu samodzielnych pracowni-
ków nauki;

2) audiologia – jako pierwszy wprowadzi∏ w na-
szym kraju i krajach tzw. obozu socjalistycznego

Kierowa∏ Klinikà w latach 1969–1977



czarujàcy, mia∏ ogromne poczucie humoru, a nie znosi∏
chamstwa i niedbalstwa w pracy.

Profesor Zbigniew Bochenek po wielu latach
choroby wieƒcowej zmar∏ na zawa∏ serca 14 lipca
1977 r. Ówczesna kardiochirurgia by∏a w tym przy-
padku bezradna. By∏ dwukrotnie ˝onaty. Druga ˝o-
na Wanda by∏a Jego wieloletnim wspó∏pracowni-
kiem, profesorem medycyny, specjalistà w dziedzinie
audiologii, a córka Teresa – lekarzem, specjalistà
w zakresie pediatrii.

Profesor Bochenek jest pochowany na Cmenta-
rzu Powàzkowskim w Warszawie, kwatera 42, rzàd 6. 

prof. dr Grzegorz Janczewski
ur. 1935

Grzegorz W∏adys∏aw Janczewski, syn W∏adys∏awa
i Antoniny z domu Lindner, urodzi∏ si´ 18 wrzeÊnia
1935 r. w Warszawie. By∏ dzieckiem Warszawy
i dzieckiem wojny.

Matur´ zda∏ w VIII Paƒstwowym M´skim Liceum
im. Króla W∏adys∏awa IV w Warszawie w 1952 r.

Studiowa∏ na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Warszawie w latach 1952-1958.

Prac´ rozpoczà∏ w 1959 r. na Oddziale Chirurgii
Dzieci´cej Ogólnej w Szpitalu Chirurgii Urazowej
Dzieci´cej w Warszawie (OMEGA) pod kierunkiem dr.
med. Feliksa Kanabusa i dr. med. Felicjana Lotha. Na-
st´pnie pracowa∏ w Klinice Otolaryngologii AM
w Warszawie na stanowisku asystenta (1961–1970),
adiunkta (1970–1975) i docenta etatowego (1975–1977).

W Klinice warszawskiej zdobywa∏ doÊwiadcze-
nie zawodowe pod kierunkiem prof. dr. med. Jana
Szymaƒskiego, prof. dr med. Ireny Cichockiej-Szumilin,
prof. dr. med. Zbigniewa Bochenka.

Od 1 stycznia 1977 do koƒca paêdziernika 1977 r.
by∏ ordynatorem Oddzia∏u Laryngologii Centralnego
Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie przy ulicy
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audiometri´ potencja∏ów elektrycznych (ERA
i ECoG), podobnie jak audiometri´ automa-
tycznà wed∏ug Bekesy’ego. Cykl prac poÊwi´ci∏
urazowi akustycznemu oraz procesowi starze-
nia si´ narzàdu s∏uchu. By∏ inicjatorem i kon-
sultantem medycznym konstrukcji pierwszego
w Polsce komputera ANOPS, wykonanego 
na Politechnice Warszawskiej i s∏u˝àcego do
badaƒ BERA;

3) chirurgia otologiczna – pierwszy w Polsce i
jeden z pierwszych w Europie wprowadzi∏ 
do praktyki homogenne przeszczepy konser-
wowanej b∏ony b´benkowej i kosteczek 
s∏uchowych jako materia∏ w operacjach rekon-
strukcyjnych ucha;

4) otoneurochirurgia – pierwszy w Polsce wykona∏
operacje mikrochirurgiczne na przewodzie 
s∏uchowym wewn´trznym u chorych z zawro-
tami g∏owy i z guzem nerwu VIII. Zastosowany
w nich dost´p przez b∏´dnik jest do dzisiaj 
opisywany jako pomys∏ oryginalny i nadal 
wykorzystywany;

5) farmakologia kliniczna – bada∏ wp∏yw wybra-
nych leków i alkoholu na reakcje s∏uchowe
i b∏´dnikowe;

6) chirurgia raka g∏owy i szyi – opracowa∏ tech-
nik´ operacji Êlinianek i krtani. Nowoczesne, 
zgodne z normami Êwiatowymi metody lecze-
nia operacyjnego nowotworów g∏owy i szyi
sta∏y si´ w tym czasie standardem w Klinice.

By∏ promotorem 16 doktoratów i opiekunem 7
przewodów habilitacyjnych. Âwiadectwem przyna-
le˝noÊci prof. Bochenka do czo∏ówki Êwiatowych oto-
laryngologów by∏o wybranie Go na cz∏onka Zarzàdu
Mi´dzynarodowej Grupy Badawczej Audiometrii Od-
powiedzi Wywo∏anych, Mi´dzynarodowej Komisji
Ekspertów w Dziedzinie Audiologii w Kolejnictwie,
Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sa-
crum oraz Czechos∏owackiego Towarzystwa Lekar-
skiego im. Purkiny‘ego.

W latach 1969–1972 piastowa∏ urzàd dzie-
kana Wydzia∏u Lekarskiego, a nast´pnie w latach
1972–1974 prorektora ds. nauki i rozwoju kadry
w Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1970 r. a˝
do Êmierci pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Zespo∏u
Specjalisty Krajowego ds. Otolaryngologii oraz stano-
wisko przewodniczàcego Komitetu Patofizjologii
Klinicznej PAN.

Otrzyma∏ odznaczenia paƒstwowe i resortowe:
Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z∏oty
Krzy˝ Zas∏ugi, medal „Si∏y Zbrojne w S∏u˝bie Narodu”,
bràzowy i srebrny medal „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci
Kraju”, odznak´ „Za Wzorowà Prac´ w S∏u˝bie Zdro-
wia” oraz „Z∏otà Odznak´ za Zas∏ugi dla m.st. War-
szawy – Syrenka”.

Ci, którzy z Nim pracowali, wspominajà Go jako
cz∏owieka niezwykle ambitnego i pracowitego, o nies∏y-
chanie wyostrzonym zmyÊle rozpoznajàcym, co aktu-
alnie w otorynolaryngologii dzieje si´ istotnie najwa˝-
niejszego, i czyniàcym wszystko, aby przenieÊç te trendy
do pracy w naszej Klinice. W kontaktach z ludêmi by∏

Kierowa∏ Klinikà w latach 1977–2002
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Komarowa 157. Nast´pnie zosta∏ powo∏any na stano-
wisko kierownika Kliniki Otolaryngologii AM przy ulicy
Banacha; funkcj´ t´ pe∏ni∏ od 1 paêdziernika 1977
do 31 wrzeÊnia 2003 r.

Stopieƒ doktora nauk medycznych otrzyma∏
w 1967 r. za prac´ „Badania narzàdu s∏uchu i równo-
wagi u chorych na brucelloz´ przewlek∏à typu bovis”.
W latach 1969–1970 przebywa∏ w Stanach Zjedno-
czonych jako research fellow w Otological Research
Laboratory of Henry Ford Hospital Detroit. Prac´
habilitacyjnà „Test fotela wahad∏owego w stanach
normy i patologii narzàdu przedsionkowego” obroni∏
w 1974 r.

Profesorem nadzwyczajnym (tytularnym) zosta∏
mianowany w 1982 r., a profesorem zwyczajnym
(tytularnym) – w 1988 r.

W latach 1987–1990 pe∏ni∏ funkcj´ dziekana I Wy-
dzia∏u Lekarskiego AM (po raz pierwszy z wyboru
w tajnym g∏osowaniu), cz∏onkiem Senatu AM by∏
w latach 1987–1996.

Zatrudniony by∏ równie˝ jako pracownik naukowo-
-badawczy w Centralnym OÊrodku Badawczym Me-
dycyny Kolejowej w Warszawie w latach 1962–1969.

Profesor Janczewski otrzyma∏ nast´pujàce na-
grody i odznaczenia: nagrod´ naukowà indywidualnà
Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej za prac´ nauko-
wà w zakresie fizjologii i patologii narzàdu przedsion-
kowego (1975), Odznak´ „Za wzorowà prac´ w s∏u˝-
bie zdrowia” (7 IV 1979 r., nr 31295), Bràzowy Medal
„Za zas∏ugi dla obronnoÊci kraju” (10 X 1979 r., nr
B-222772), Z∏otà Odznak´ „Za Zas∏ugi dla m.st. Warsza-
wy” („Z∏ota Syrenka” – 7 I 1980 r., nr 22245), Z∏oty
Krzy˝ Zas∏ugi (11 VI 1980 r., nr 973-80-9), Nagrod´
Prezydenta m. st.Warszawy „Za wybitny wk∏ad w roz-
wój s∏u˝by zdrowia i podniesienie zdrowotnoÊci
mieszkaƒców województwa sto∏ecznego warszaw-
skiego” (1983), Z∏otà Odznak´ Honorowà „Za zas∏ugi
dla Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych” (31 III 1983, nr 1236),
Medal za zas∏ugi dla Wojskowego Instytutu Medycyny
Lotniczej (16 XI 1984 r.; dyplom i medal honorowy),
Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (5 IX 1984,
nr 2995-84-9), Medal Komisji Edukacji Narodowej
(14 X 1986, nr 47565), – Nagrod´ Zespo∏owà Mini-
stra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej za monografi´ „Kon-
sultacje otolaryngologiczne” (1992), Nagrod´ Zespo-
∏owà Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej za badania
elektrofizjologiczne s∏uchu – opracowanie i wdro˝enie
do produkcji audiologicznego modu∏owego systemu
mikrokomputerowego (1992), Nagrod´ Zespo∏owà
Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej za opracowanie
przenoÊnego urzàdzenia do obiektywnego badania
s∏uchu (1994), Z∏otego Eskulapa Mi´dzynarodowych
Targów Poznaƒskich SALMED'96 za promotorstwo
naukowe w tworzeniu aparatury KUBA do przesiewo-
wych badaƒ elektrofizjologicznych s∏uchu (1996),
Medal „Za Szczególne Zas∏ugi dla Akademii Medycz-
nej w Warszawie” nadany przez Senat AM (czerwiec
1996), Medal „W 50-lecie Czasopisma Stomatologicz-
nego” od redakcji czasopisma, w podzi´ce za wielo-
letnià wspó∏prac´ (1997), Nagrod´ Zespo∏owà I stop-
nia J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie

za osiàgni´cia dydaktyczne (czterokrotnie w latach
1999–2002 w tajnym g∏osowaniu Samorzàdu Stu-
denckiego AM), Krzy˝ Oficerski Orderu Odrodzenia
Polski (2002), Srebrny Medal im. prof. Przemys∏awa
Pienià˝ka – nagroda Zarzàdu G∏ównego Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów za dzia∏alnoÊç
na rzecz spo∏ecznoÊci otorynolaryngologów polskich
(2003), Srebrny Medal „Za szczególne zas∏ugi dla
I Wydzia∏u Lekarskiego Akademii Medycznej w War-
szawie” (2004), Szabla Honorowa za zas∏ugi dla Woj-
skowego Instytutu Medycznego w Warszawie (2005).

Profesor Janczewski jest cz∏onkiem nast´pujà-
cych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – cz∏onek Zarzàdu G∏ównego
1980–1995, przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego
1983–1986, przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej ZG
2000–2002, przewodniczàcy Oddzia∏u Warszawskiego
(Mazowieckiego) 1998–2002, organizator Ogólnopol-
skiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryn-
gologów w Warszawie w 1986 r.; Collegium Oto-ryno-
-laryngologicum Amicitiae Sacrum – Êwiatowa korpo-
racja otorynolaryngologów – naukowców i dydaktyków
(1983, z wyboru); Polskiego Towarzystwa Otolaryn-
gologów-Chirurgów G∏owy i Szyi (cz∏onek honorowy,
1994, Szczecin); International Academy of Otorhino-
laryngology (1995, Saint Petersburg), Stowarzysze-
nia „Rynologia Polska (Artifex Rhinologiae, cz∏onek
honorowy, 2003; dyplom i rzeêba). 

WÊród osiàgni´ç organizacyjnych profesora
Janczewskiego nale˝y wymieniç wieloletnie zaanga-
˝owanie w prac´ Zespo∏u Specjalisty Krajowego ds.
Otolaryngologii: sekretarz medyczny przy przewod-
niczàcym Zespo∏u (1974–1979), cz∏onek Zespo∏u
(1979–1987), wiceprzewodniczàcy Krajowego Zespo-
∏u Specjalistycznego (1987–1989), przewodniczàcy
Zespo∏u (1989–1990). W latach 2000–2002 profesor
by∏ Konsultantem Krajowym ds. Otorynolaryngologii,
z funkcji tej zrezygnowa∏ ze wzgl´du na stan zdrowia.
Z kolei w latach 2001–2002 przewodniczy∏ zespo∏owi
opracowujàcemu nowy program specjalizacji w za-
kresie otorynolaryngologii, kompatybilny z progra-
mem Komitetu Ekspertów Unii Europejskiej. 

W latach 1975–1986 by∏ cz∏onkiem Komisji
Narzàdów Zmys∏ów Komitetu Patofizjologii Klinicznej
Polskiej Akademii Nauk. By∏ cz∏onkiem Rady Nauko-
wej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej w
latach 1982–1989 oraz zasiada∏ w Radach Nauko-
wych: Centralnego OÊrodka Badawczego Kolejowej
S∏u˝by Zdrowia w Warszawie (1978–1986), Ligi Walki
z Ha∏asem (1978–1986), OBR Techniki Medycznej
ORMED w Warszawie (1983–1988), Zabrzaƒskich
Zak∏adów Urzàdzeƒ Medycznych ZALMED (1978-
-1986), Instytutu Fizjologii i Patologii S∏uchu w War-
szawie (1996–1999). W latach 1988–1989 by∏ cz∏on-
kiem Sto∏ecznego Zespo∏u Konsultacyjnego Komitetu
ds. Nauki i Post´pu Technicznego przy Radzie Mini-
strów oraz w latach 1990–2002 cz∏onkiem Komisji
Ekspertów Centralnego OÊrodka Techniki Medycznej
w Warszawie. Od 30 listopada 2001 r. i nadal profesor
Janczewski jest cz∏onkiem Rady Naukowej przy Mini-
strze Zdrowia.
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▲

Profesor Grzegorz Janczewski by∏ promotorem
16 prac doktorskich, opiekunem 10 przewodów habi-
litacyjnych, recenzentem 49 prac doktorskich i 20
prac habilitacyjnych oraz 18 wniosków o przyznanie
tytu∏u naukowego profesora nauk medycznych. Pod-
czas kadencji profesora jako kierownika Kliniki Otola-
ryngologii (po 1 paêdziernika 1977) habilitacje zdo-
byli tak˝e Danuta Knapik-Fia∏akowska i Kazimierz
Niemczyk, których opiekunami przewodu habilitacyj-
nego byli inni samodzielni pracownicy nauki Kliniki.
W czasie kadencji profesora 49 lekarzy uzyska∏o sto-
pieƒ doktora nauk medycznych (promotorami byli
ró˝ni samodzielni pracownicy nauki zatrudnieni
w Klinice) oraz 7 samodzielnych pracowników nauki
otrzyma∏o tytu∏ („belwederski”) profesora nauk me-
dycznych: Teresa Goêdzik-˚ó∏nierkiewicz, Barbara
Ma∏ecka-Aleksandrowicz, Antoni Krzeski, Andrzej
Kukwa, Henryk Skar˝yƒski, Witold T∏uchowski
i Edward Zawisza.

Pod kierownictwem profesora Janczewskiego
w latach 1977–2002 Klinika osiàgn´∏a liczne sukcesy: 

– wprowadzenie nowych technik badaƒ elektrofi-
zjologicznych narzàdu s∏uchu i równowagi,

– wprowadzenie laserów w polskiej otorynola-
ryngologii,

– chirurgia przestrzeni przygard∏owej i podstawy 
czaszki,

– otoneurochirurgia i chirurgia ucha wewn´trznego,
– zastosowanie implantów Êlimakowych i pniowych

jako nowoczesnej metody rehabilitacji ca∏kowitej 
g∏uchoty nerwowo-czuciowej,

– wprowadzenie chirurgii endoskopowej jam nosa
i zatok przynosowych,

– obiektywizacja badaƒ czynnoÊciowych górnych 
dróg oddechowych (rynomanometria i ryno-
metria akustyczna),

– rozleg∏e operacje rekonstrukcyjne z u˝yciem 
p∏atów skórno-mi´Êniowych i wolnych prze-
szczepów, stosowanych zw∏aszcza po rozle-
g∏ych operacjach onkologicznych,

– chirurgia zaawansowanych stadiów raka krtani
i gard∏a dolnego; jedyny wcià˝ oÊrodek w Polsce,
wykonujàcy rekonstrukcje gard∏a dolnego i górnej 
cz´Êci prze∏yku za pomocà wolnego autoprzesz-
czepu jelita cienkiego (operacje te sà wykony-
wane w Êcis∏ej wspó∏pracy z Klinikà Chirurgii
Naczyniowej AM),

– wprowadzenie do codziennej praktyki otoryno
-laryngologii biopsji cienkoig∏owej i cytologii 
z∏uszczeniowej,

– rozwój alergologii stosowanej dla otorynola-
ryngologii,

– nowe metody rozpoznawania, dokumentowania
i rehabilitacji zaburzeƒ mowy.

Profesor Janczewski opublikowa∏ sam lub jako
wspó∏autor ponad 380 prac w j´zykach polskim, an-
gielskim, w∏oskim, niemieckim, litewskim i ukraiƒ-
skim. By∏ wspó∏autorem 32 podr´czników i monografii
w dziedzinie medycyny klinicznej, a tak˝e redaktorem
lub wspó∏redaktorem 14 ksià˝ek lub podr´czników
z zakresu otorynolaryngologii.

Ze wzgl´du na stan zdrowia 1 paêdziernika 2003 r.
przeszed∏ w stan spoczynku, zachowujàc nadal kon-
takty z macierzystà Klinikà i m∏odzie˝à akademickà,
dla której prowadzi∏, na ile stan zdrowia mu pozwala∏,
wyk∏ady i seminaria. W 2005 r. opublikowa∏ swoje
wspomnienia i refleksje w ksià˝ce „By∏a przesz∏oÊç”.

prof. dr Antoni Krzeski
ur. 1952

Urodzony w 1952 r. w Warszawie, w rodzinie le-
karskiej. Studia odby∏ w warszawskiej Akademii Me-
dycznej i zakoƒczy∏ je w 1977 r. zdobyciem dyplomu
lekarza. Od 1978 r. pracuje w Klinice Otolaryngologii
AM. Uzyska∏ specjalizacje z otolaryngologii: I stopieƒ
w 1980 r., II zaÊ w 1983 r. Stopieƒ doktora nauk me-
dycznych na podstawie pracy „Od∏eg∏e wyniki leczenia
operacyjnego przewlek∏ego zapalenia ucha Êrodko-
wego”, której promotorem by∏a prof. dr med. Teresa
Goêdzik-˚o∏nierkiewicz uzyska∏ w 1983 r. Habilitowa∏
si´ w 1995 r. na podstawie pracy „Rola kompleksu uj-
Êciowo-przewodowego w patomechanizmie przewle-
k∏ych zapaleƒ zatok przynosowych”; opiekunem pracy
by∏ prof. dr med. Grzegorz Janczewski. Tytu∏ profeso-
ra otrzyma∏ w 2001 r. Profesor Krzeski sprawowa∏
funkcj´ pe∏niàcego obowiàzki kierownika Kliniki w
latach 2002–2003. Kierunkami dzia∏alnoÊci nauko-
wej profesora sà rynologia i chirurgia endoskopowa
zatok przynosowych. Opublikowa∏ 146 prac, w tym
podr´czniki: A. Krzeski i G. Janczewski: Choroby no-
sa i zatok przynosowych (trzy wydania); A. Krzeski
i E. Tomaszewska: Boczna Êciana jamy nosowej; A.
Krzeski: Podstawy chirurgii nosa; A. Krzeski: Wyk∏ady
z chirurgii nosa; I. Gromek i A. Krzeski: Rynologiczne
aspekty astmy aspirynowej; A. Krzeski i I. Gromek:
Zapalenia zatok przynosowych; A. Krzeski: Diagno-
styka rynologiczna; A. Krzeski: Chirurgia zatok przy-
nosowych – dost´py zewnàtrznosowe.

Pe∏ni∏ obowiàzki kierownika Kliniki 
w latach 2002–2003
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Profesor Krzeski wypromowa∏ 6 doktorantów,
w tym 4 prace uzyska∏y wyró˝nienia, a wÊród nich 3
otzyma∏y dodatkowo nagrodà PTORL-ChGiS im. prof.
J. Miodoƒskiego. W latach 2002–2006 by∏ Konsultan-
tem Wojewódzkim ds. Otolaryngologii dla Mazowsza.
Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Magazyn
Otorynolaryngologiczny” oraz „Problemów laryngo-
logicznych w praktyce codziennej”. 

Zorganizowa∏ ponad dwadzieÊcia konferencji
rynologicznych w Polsce, w których udzia∏ brali,
w charakterze wyk∏adów, najwybitniejsi eksperci
w tej dziedzinie z ca∏ego Êwiata.

W organizacjach naukowych pe∏ni nast´pujàce
funkcje: cz∏onek honorowy PTORL, przedstawiciel
Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego na Pol-
sk´ w latach 2000–2010, wiceprezydent/delegat na
Polsk´ Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej
Twarzy w latach 2002–2009, prezes Stowarzyszenia
„Rynologia Polska” od 2003 r., prezes Sekcji Rynolo-
gicznej i Chirurgii Plastycznej Twarzy PTORL w la-
tach 2006–2010.

Jego dzia∏alnoÊç naukowa i popularyzatorska
w zakresie rynologii upowa˝nia do stwierdzenia, ˝e
prof. A. Krzeski wprowadzi∏ do polskiej laryngologii
wspó∏czesnà Rynologi´ i nie b´dzie przesadà nazwa-
nie go twórcà polskiej szko∏y rynologii.

WÊród licznych zainteresowaƒ nale˝y wymieniç
– narty, ogródkowanie, poezj´ i muzyk´ operowà.

prof. dr Kazimierz Niemczyk
ur. 1962

Urodzony w 1962 r. w Giedlarowej (woj. podkar-
packie). W latach 1977–1981 ucz´szcza∏ do Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. Boles∏awa Chrobrego w Le-
˝ajsku i tam uzyska∏ matur´. W latach 1981–1987

studiowa∏ na I Wydziale Lekarskim Akademii Me-
dycznej w Warszawie. W 1991 r. zdoby∏ I stopieƒ spe-
cjalizacji z otorynolaryngologii. W 1993 r. uzyska∏
stopieƒ doktora nauk medycznych na podstawie pracy
„Chirurgiczna rekonstrukcja ∏aƒcucha kosteczek s∏u-
chowych”, której promotorem by∏ prof. dr hab. med.
Henryk Skar˝yƒski. W 1994 r. uzyska∏ II stopieƒ spe-
cjalizacji z otorynolaryngologii. Doktorem habilitowa-
nym nauk medycznych zosta∏ w 1997 r. na podstawie
pracy „Badania kliniczne, radiologiczne, immunochi-
stochemiczne i eksperymentalne nad procesem
wzrostu guzów nerwu przedsionkowo-Êlimakowego”
(opiekunem przewodu by∏ prof. Henryk Skar˝yƒski).
W 2009 r. zdoby∏ specjalizacj´ z audiologii i foniatrii.

Profesor Niemczyk w 1984 r. uczestniczy∏ w pra-
cach Studenckiego Ko∏a Naukowego przy Katedrze
i Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie, w latach
1984–1985 pracowa∏ w Studenckim Kole Naukowym
przy Pododdziale Chirurgii Plastycznej Kliniki Chirur-
gii Ogólnej i Klatki Piersiowej AM w Warszawie,
a w 1985 r. nale˝a∏ do Studenckiego Ko∏a Naukowego
przy Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wàtroby AM
w Warszawie.

W latach 1985, 1987–1989 by∏ kolejno sta˝ystà
i asystentem w Zak∏adzie Anatomii Prawid∏owej oraz
wolontariuszem w Klinice Otolaryngologii AM. Na-
st´pne funkcje zawodowe prof. K. Niemczyka to: asy-
stent i adiunkt w Katedrze i Klinice Otorynolaryngo-
logii AM (1986–1998), asystent i adiunkt w Instytucie
Fizjologii i Patologii S∏uchu w Warszawie (1995–1997),
ordynator jednego z pododdzia∏ów w Klinice ORL
(1996–2001), ordnator Oddzia∏u Otologii w Klinice
ORL (2001–2003) i od 2003 r. kierownik Katedry
i Kliniki Otorynolaryngologii AM w Warszawie.

W 2005 r. uzyska∏ stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
oraz tytu∏ profesora nadany przez prezydenta RP.

W 1991 r. prof. Niemczyk by∏ na trzymiesi´cznym
stypendium w Pary˝u, w klinikach otolaryngologicz-
nych kierowanych przez prof. J.M. Sterkersa oraz
w Szpitalu Saint-Antoine, kierowanym przez prof.
C.H. Chouarda. W 1992 r. odby∏ trzymiesi´czny sta˝
na Oddziale ORL w Tournai (Belgia), kierowanym przez
dr. P. Jamarta, i w Brukseli na oddziale kierowanym
przez dr. E. Depaepe. W 1992 r. bra∏ udzia∏ w operacji
pierwszego w Polsce wszczepienia implantu Êlimako-
wego. Nast´pnie w 1995 r. otrzyma∏ trzymiesi´czne
stypendium rzàdu francuskiego w Klinice ORL w Lille,
kierowanej przez prof. dr med. F.M. Vaneecloo, po czym
w latach 1995–1996 odby∏ roczny sta˝ (stypendium
rzàdu francuskiego i stypendium Towarzystwa Otola-
ryngologów Okr´gu Pó∏nocnego Francji) w tej Klinice.
W 1996 r. odby∏ tygodniowy sta˝ w Klinice ORL w
Zurychu, kierowanej przez prof. dr U. Fischa.

W 1998 r. prof. Niemczyk bra∏ udzia∏ w pierwszej
operacji wszczepienia implantu pniowego. W 1991 r.
wzià∏ udzia∏ w Kursie Chirurgii Ucha i KoÊci Skronio-
wej na Université Paris V – College de Médecine des
Hôpitaux, pod kierownictwem naukowym prof. dr. J.M.
Sterkersa. W 1991 r. odby∏ sta˝ praktyczny w Szpitalu
Saint-Antoine w Pary˝u pod kierownictwem prof. C.H.

Kieruje Klinikà od 2003 r.
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Chouarda, zakoƒczony zaÊwiadczeniem potwierdzajà-
cym nabycie praw do wszczepiania implantów Êlima-
kowych i ustawiania procesora implantów firmy
MXM. W 1994 r. wzià∏ udzia∏ w XIV Kursie Otologii
i Otoneurochirurgii zorganizowanym przez Faculté
de Médecine de Lille pod kierownictwem prof. dr.
F.M. Vaneecloo. Profesor Niemczyk ukoƒczy∏ równie˝
nast´pujàce kursy: Podstawy Chirurgii Nosa i Zatok
Przynosowych organizowany przez Klinik´ ORL AM
w Warszawie i Departament of ORL Mayo Clinic
– Rochester (1994), Kurs Mikrochirurgii Centrum Me-
dycyny DoÊwiadczalnej i Klinicznej PAN (1990), Kurs
Otomikrochirurgii Université Libre de Bruxelles
pod kierunkiem dr. Paepe (1992), XV Kurs Otologii
i Otoneurochirurgii – Faculté de Médecine de Lille
pod kierownictwem prof. Vaneecloo (1995), XVIII Kurs
Chirurgii Cz´Êciowej Krtani pod egidà College Fran-
cais d’ ORL pod kierownictwem prof. Piqueta (1996),
Europejskie Warsztaty Szkoleniowe Implantów Âli-
makowych w Hannowerze – prof. Lenarz i prof. Samii
(1996), Dzieƒ Badaƒ nad Implantem Pniowym, Lille,
prof. Vaneecloo (1997), Warsztaty – State of Art
w nerwiakow∏ókniakowatoÊci typu II, Pary˝ (2006),
Wykonanie pierwszej w Polsce operacji wszczepienia
implantu ucha Êrodkowego typu Carina (implant ca∏-
kowicie wszczepialny) (2008), Wykonanie pierwszej
w Êwiecie operacji jednoczesnego obustronnego wszcze-
pienia implantu typu Carina (2009), Warsztaty tech-
niki wszczepiania implantów Êlimakowych u pacjentów
z resztkami s∏uchu, Mechelen, Belgia (2009).

Prac´ dydaktycznà i szkolenie m∏odej kadry prof.
Niemczyk realizuje przez prowadzenie çwiczeƒ i se-
minariów dla studentów VI roku I Wydzia∏u Lekar-
skiego WUM, opiek´ nad rezydentami i specjalistami,
prowadzenie zaj´ç praktycznych na koÊciach skronio-
wych podczas kursów mikrochirurgii ucha Êrodkowe-
go, organizowanych w Klinice w latach 1990–2009
dla specjalizujàcych si´ w otolaryngologii i dla ordy-
natorów oddzia∏ów otolaryngologii, prowadzenie
specjalizacji w zakresie otolaryngologii (3 osoby zda-
∏y egzamin, 6 jest w trakcie specjalizacji), wyk∏ady
na zaproszenie dla Êrodowiska psychologów, logope-
dów i surdopedagogów, nadzór nad szkoleniem spe-
cjalistycznym dla rezydentów i asystentów warszaw-
skiej Kliniki (od 1999), wyk∏ady na Cours de Chirurgie
de l'Oreille, organizowanym przez prof. Vaneecloo
(Lille, 1998), wyk∏ady prowadzone podczas czterech
Mi´dzynarodowych Konfrenecji Naukowo–Szkolenio-
wych organizowanych przez warszawskà Klinik´
Otolaryngologii, ukoƒczonych 5 doktoratów: Robert
Bartoszewicz, Tomasz Olesiƒski, Pawe∏ Chmielik,
Lidia Miko∏ajewska oraz Katarzyna Bieƒkowska.

Profesor Niemczyk jest cz∏onkiem Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologów–Chirurgów G∏owy
i Szyi, Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy
Czaszki, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Pod-
stawy Czaszki, Polskiej Grupy Badaƒ Nowotworów
G∏owy i Szyi.

Pe∏ni nast´pujàce funkcje z wyboru: przewodni-
czàcy Zarzàdu Towarzystwa Chirurgii Podstawy
Czaszki (od 2008), przewodniczàcy Zarzàdu G∏ówne-

go Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów–Chirur-
gów G∏owy i Szyi (od 2008), pe∏nomocnik dziekana I Wy-
dzia∏u Lekarskiego ds. nauczania audiofonologii
(2005–2009), prodziekan I Wydzia∏u Lekarskiego ds.
nauczania studentów medycyny III i IV roku studiów,
cz∏onek Komitetu Europejskiego Towarzystwa Chi-
rurgów Podstawy Czaszki (od 2009), Konsultant Wo-
jewództwa Mazowieckiego ds. Otolaryngologii (od 2007),
przewodniczàcy Rady Programowej Programu Powszech-
nych Przesiewowych Badaƒ S∏uchu u Noworodków
w Polsce (2003–2008).

Dorobek naukowy prof. Niemczyka obejmuje po-
nad 170 prac, z których ponad 30 opublikowano w
j´zyku angielskim (IF ponad 10). Jest autorem
i wspó∏autorem ponad 400 komunikatów zjazdowych
prezentowanych na krajowych i zagranicznych kongre-
sach naukowych, kierownikiem 5 grantów MNiSW.

Publikacje ksià˝kowe jako wspó∏autor: „Ostry dy˝ur
otolaryngologiczny” pod red. Grzegorza Janczewskiego
i Ewy Osuch-Wójcikiewicz, Wydawnictwo – Medica
Press, 2004, „Fizjoterapia w otolaryngologii” pod red.
K. Niemczyka i W. Rongies (skrypt dla studentów),
2005, „Otorynolaryngologia praktyczna” pod red.
Grzegorza Janczewskiego, 2005.

˚onaty, ˝ona lekarka, specjalista chorób we-
wn´trznych, troje dzieci.

prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski
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REKOMENDACJE  POST¢POWANIA 
W  POZASZPITALNYCH  ZAKA˚ENIACH 

UK¸ADU ODDECHOWEGO  2010
ETIOLOGIA

Zaka˝enia wirusowe stanowià oko∏o 70–85%
przyczyn ostrego zapalenia gard∏a i migda∏ków
(OZGM) u dzieci powy˝ej 3 r.˝. i 90–95% u doros∏ych
[1, 2]. Najcz´Êciej wywo∏ujà je rinowirusy, koronawi-
rusy, adenowirusy, wirusy Epstein-Barr, Coxackie,
Herpes simplex oraz wirusy grypy i paragrypy.

Bakterie, odpowiedzialne za 15–30% zaka˝eƒ
u dzieci i 5–10% u doros∏ych, to w zdecydowanej
wi´kszoÊci przypadków Streptococcus pyogenes
(paciorkowce beta-hemolizujàce grupy A), natomiast
paciorkowce grupy C i G stwierdzane sà znacznie
rzadziej [2, 3]. Niezwykle rzadko OZGM wywo∏ujà
Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae,
Arcanobacterium haemolyticum i Mycoplasma pneu-
moniae [3, 4, 5, 6].

EPIDEMIOLOGIA

Zapalenie gard∏a jest jednà z najcz´stszych przy-
czyn wizyty u lekarza rodzinnego, w niektórych spo-
∏eczeƒstwach osiàgajàc ok. 200 konsultacji rocznie
na 1000 populacji [7]. Bakteryjne zapalenie gard∏a
mo˝e wyst´powaç u ok. 15% dzieci w wieku szkolnym
i u ok. 4–10% doros∏ych [8]. Wi´kszoÊç wirusowych
zapaleƒ gard∏a wyst´puje w okresach wiosennych
i jesiennych, natomiast szczyt zachorowaƒ powodo-
wanych przez wirusy grypy i koronawirusy przypada
na zim´.

Okres inkubacji wirusowego zapalenia gard∏a
wynosi zwykle 1–6 dni, a do zaka˝enia dochodzi dro-
gà kropelkowà oraz przez kontakt z wydzielinà noso-
gard∏a osoby chorej (zanieczyszczajàcà równie˝ r´ce)
[9, 10]. Rinowirus mo˝e byç wydzielany w drogach
oddechowych przez okres 3 tygodni, a do zaka˝enia
dochodzi u ok. 2/3 osób pozostajàcych w kontakcie
domowym z osobà chorà [11].

Zaka˝enia powodowane przez S. pyogenes wy-
st´pujà g∏ównie u dzieci mi´dzy 5–15 rokiem ˝ycia.
Nosicielstwo S. pyogenes stwierdza si´ u ok. 5–21%
dzieci mi´dzy 3–15 r.˝., 2-7% u dzieci poni˝ej 3 r.˝.
oraz u 2–4% dojrzewajàcych i m∏odych doros∏ych
[12]. Wyst´powanie zaka˝eƒ S. pyogenes mo˝e przy-
bieraç charakter epidemiczny (np. w du˝ych skupi-
skach ludzkich). Zaka˝enia te przenoszone sà drogà
kropelkowà lub sà wynikiem uaktywnienia nosiciel-
stwa [13]. Okres inkubacji wynosi od 12 godzin do 4

OSTRE ZAPALENIE GARD¸A 
LUB MIGDA¸KÓW

(Mag. ORL, 2011, 37, X, 18–30)
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kowcowego. W zale˝noÊci od wyniku tej oceny po-
dejmowana jest decyzja o postawieniu rozpoznania
zaka˝enia wirusowego i zaniechaniu dalszej diagno-
styki albo o wdro˝eniu badaƒ mikrobiologicznych,
mogàcych potwierdziç lub wykluczyç zaka˝enie bak-
teryjne.

Na podstawie przeglàdu 7 badaƒ [2, 24, 25, 26,
27, 28, 29], obejmujàcych ponad 4000 chorych dzie-
ci i doros∏ych, u których dokonano analizy cz´stoÊci
wyst´powania objawów podmiotowych i przedmioto-
wych w zapaleniu gard∏a w zale˝noÊci od jego etiologii,
mo˝na wyszczególniç objawy, które bardziej wskazujà
na zaka˝enie wirusowe lub bakteryjne (tab. I). Nale˝y
zaznaczyç, ˝e ˝aden z wyszczególnionych objawów,
jak i ich wyst´powanie w ró˝nych kombinacjach nie
pozwalajà na rozpoznanie zaka˝enia paciorkowcowe-
go, a jedynie mogà upowa˝niaç lekarza do rozpozna-
nia zaka˝enia wirusowego i odstàpienia od dalszej
diagnostyki oraz stosowania antybiotyku.

Na podstawie wyników badaƒ ró˝nicujàcych etio-
logi´ wirusowà i bakteryjnà opracowano trzy skale
oceny prawdopodobieƒstwa zaka˝enia S. pyogenes:
wg Breese [30], skal´ Centora zmodyfikowanà przez
McIsaaca [22, 31] oraz skal´ wg Walsha [29]. Poniewa˝
skala wg Breese nie pozwala wykluczyç zaka˝enia pa-
ciorkowcowego w grupie osób z niskim ryzykiem
i opiera si´ na liczbie leukocytów we krwi, stàd tylko
dwie ostatnie stosowane sà w praktyce. Skala Centor/
McIsaaca ma zastosowanie zarówno u doros∏ych, jak
i dzieci, natomiast skala Walsha zosta∏a zweryfikowa-
na jedynie u doros∏ych (tab. II, III, IV).

Rekomendacja 2
W celu ró˝nicowania mi´dzy bakteryjnym

i wirusowym zapaleniem gard∏a lub migda∏ków,
zalecane jest stosowanie skali punktowej opar-
tej na wywiadzie oraz badaniu przedmiotowym
[AII].

Ocena kliniczna pozwala na rozpoznanie za-
ka˝enia wirusowego gard∏a lub migda∏ków [AII].

Zapalenia gard∏a lub migda∏ków spowodo-
wanego przez Streptococcus pyogenes nie mo˝-
na rozpoznaç jedynie na podstawie wywiadu
i badania przedmiotowego [EII].

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA

Posiew wymazu z gard∏a pozostaje z∏otym standar-
dem w rozpoznawaniu paciorkowcowego zapalenia
gard∏a lub migda∏ków. Czu∏oÊç prawid∏owo wykonane-
go wymazu posianego na pod∏o˝e agarowe z krwià
wynosi 90–95% [32]. Fa∏szywie ujemne wyniki zdarzajà
si´ rzadko i wynikajà raczej z niew∏aÊciwego pobrania
materia∏u lub wczeÊniejszego zastosowania antybiotyku
[33, 34]. Sposób pobierania wymazu z gard∏a opisano
poni˝ej w suplemencie. Odczytywanie wyniku dokonuje
si´ po 18-24 godz. inkubacji, a jeÊli wynik jest ujemny,
to ponownie po 48 godz. Ze wzgl´du na pe∏nà wra˝li-
woÊç S. pyogenes na penicylin´, nie jest konieczne

dni, a okres zakaênoÊci koƒczy si´ 24 godziny po roz-
pocz´ciu skutecznej antybiotykoterapii. JeÊli nie
zastosowano leczenia, okres zakaênoÊci wyd∏u˝a
si´ do ok. tygodnia od ustàpienia objawów. Ryzyko
przeniesienia zaka˝enia w kontakcie domowym wy-
nosi ok. 25%, co prowadzi do objawowego zaka˝enia
u ok. 40% z nich, a u pozosta∏ych stwierdza si´ przej-
Êciowy stan nosicielstwa [14]. Najcz´Êciej do zaka˝e-
nia rodzinnego dochodzi poprzez zawleczenie drob-
noustroju przez dziecko, które uleg∏o zaka˝eniu
w przedszkolu lub szkole [15].

Rekomendacja 1
W celu ograniczenia szerzenia si´ zaka˝e-

nia, chory na paciorkowcowe zapalenie gard∏a
lub migda∏ków nie powinien kontaktowaç si´
z innymi osobami w przedszkolu, szkole lub
w pracy przez okres 24 godz. od zastosowania
skutecznego antybiotyku [BII].

ROZPOZNANIE KLINICZNE 
I PRZEBIEG CHOROBY

Rozpoznanie zapalenia gard∏a stawia si´ na pod-
stawie skarg podawanych przez pacjenta, takich jak
ból, podra˝nienie lub drapanie w okolicy gard∏a, oraz
wyglàdu b∏ony Êluzowej gard∏a, która jest obrz´kni´-
ta i zaczerwieniona. Inne objawy towarzyszàce to ka-
tar, kaszel, goràczka i powi´kszone w´z∏y ch∏onne.
Objawy wirusowego zaka˝enia zaczynajà ust´powaç
samoistnie po 3–4 dniach i u wi´kszoÊci chorych zni-
kajà w ciàgu tygodnia. Objawy nieleczonego zaka˝e-
nia spowodowanego przez S. pyogenes zwykle trwajà
8-10 dni. Ropne powik∏ania zaka˝enia bakteryjnego
pojawiajà si´ u mniej ni˝ 1% chorych. Sà to g∏ównie
ropieƒ oko∏omigda∏kowy, ropne zapalenie w´z∏ów
ch∏onnych szyjnych, zapalenie ucha Êrodkowego, za-
tok przynosowych oraz wyrostka sutkowatego [16].

Do póênych powik∏aƒ, g∏ównie goràczki reuma-
tycznej, dochodzi u 0,1–0,3% nieleczonych chorych,
u 3% w przypadku zachorowaƒ epidemicznych i u ok.
50% chorych, u których w wywiadzie stwierdzono
wczeÊniejsze przebycie goràczki reumatycznej [17, 18].
W krajach wysoko rozwini´tych goràczka reumatycz-
na jest rzadkim schorzeniem, jej zapadalnoÊç ocenia si´
na 0,2–1,9/100 000 dzieci w wieku szkolnym [19, 20].

KLINICZNA DIAGNOSTYKA RÓ˚NICOWA
BAKTERYJNEGO I WIRUSOWEGO 

ZAPALENIA GARD¸A LUB MIGDA¸KÓW

Wywiad i badanie przedmiotowe charakteryzujà
si´ ma∏à swoistoÊcià oraz czu∏oÊcià w ró˝nicowaniu
etiologii wirusowej i bakteryjnej zapalenia gard∏a [2,
21, 22]. Zmiany na b∏onie Êluzowej gard∏a, takie jak
wybroczyny, zaczerwienienie lub obrz´k, wyst´pujà
z podobnà cz´stoÊcià w obu etiologiach [23]. Celem
klinicznej diagnostyki ró˝nicowej jest przede wszyst-
kim ocena prawdopodobieƒstwa zaka˝enia pacior-
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Tabela II. Skala punktowa oceny prawdopodobieƒstwa zaka˝enia S. pyogenes wg Centora/McIsaaca
[22, 31]

Parametr Liczba punktów

Goràczka >38°C 1

Niewyst´powanie kaszlu 1

Powi´kszone w´z∏y ch∏onne szyjne przednie 1

Nalot w∏óknikowy i obrz´k migda∏ków 1

Wiek 3–14 lat 1

Wiek 15–44 lat 0

Wiek >45 lat – 1 

Tabela I. Ró˝nicowanie etiologii wirusowej i bakteryjnej zapalenia gard∏a lub migda∏ków na podstawie
badania klinicznego

Etiologia Dane z wywiadu Odchylenie w badaniu przedmiotowym

Kaszel Wydzielina w jamach nosa
Wirusy Katar Zapalenie spojówek

Biegunka Zmienny obraz gard∏a
Bóle mi´Êniowe Nie stwierdza si´ wysi´ku i obrz´ku migda∏ków

Kontakt w ciàgu ostatnich 2 tygodni
z osobà chorà na paciorkowcowe 

Streptococcus zapalenie gard∏a Wysi´k i obrz´k b∏ony Êluzowej migda∏ków
pyogenes Nag∏y i ostry poczàtek choroby Powi´kszone i bolesne w´z∏y ch∏onne

Goràczka, nudnoÊci, wymioty szyjne przednie
Wiek 5–15 lat

Tabela III. Prawdopodobieƒstwo etiologii S. pyogenes w zale˝noÊci od liczby punktów wg skali
Centora/McIsaaca [22, 31]

Liczba Odsetek chorych z potwierdzonym Sugerowany sposób post´powania
punktów zaka˝eniem S. pyogenes

0 2–3% Nie wymaga dzia∏aƒ
1 4–6%
2 10–12% Badanie bakteriologiczne: wymaz lub szybki

test i w zale˝noÊci od wyniku decyzja o leczeniu3 27–28%

Antybiotykoterapia z równoleg∏à diagnostykà 
bakteriologicznà

4 38–63%
W przypadku ujemnego wyniku badania
bakteriologicznego uzasadnione jest 
odstawienie antybiotyku
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Tabela IV. Skala ryzyka ostrego paciorkowcowego zapalenia gard∏a wg Walsha [29]

Kategoria Odsetek zaka˝eƒ powodowanych Kryteria w∏àczenia do kategorii,
ryzyka przez S. pyogenes gdy rozpoznano zapalenie gard∏a

Powi´kszone w´z∏y ch∏onne szyjne i wysi´k 
na migda∏kach

Wysokie 28% lub
Powi´kszone w´z∏y ch∏onne szyjne
i niedawna ekspozycja na S. pyogenes

Kaszel i temperatura cia∏a >38°C
Ârednie 15% lub

Niewyst´powanie kaszlu

Niskie 4% Kaszel i temperatura cia∏a <38°C

rutynowe wykonywanie antybiogramów. Antybiogram
powinien byç wykonany, gdy w wywiadzie stwierdzono
nadwra˝liwoÊç na cefalosporyny lub reakcj´ nadwra˝li-
woÊci typu I na jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy.
Aby zmniejszyç niepotrzebne koszty badania, lekarz
zlecajàcy wymaz z gard∏a powinien zaznaczyç, ̋ e bada-
nie nale˝y wykonaç jedynie w kierunku S. pyogenes.

Szybkie testy wykrywajàce antygen S. pyogenes
opierajà si´ na metodzie immunoenzymatycznej lub
tzw. immunooptycznej i charakteryzujà si´ swoistoÊcià
przekraczajàcà 95% oraz czu∏oÊcià w zakresie 70-90%
[35, 36, 37, 38]. Zarówno u doros∏ych [39], jak i u dzie-
ci [40] czu∏oÊç testu zdecydowanie zmniejsza si´, gdy
maleje prawdopodobieƒstwo zaka˝enia w ocenie kli-
nicznej. Dla grupy pacjentów z nie wi´cej ni˝ 2 punkta-
mi wg McIsaaca czu∏oÊç testu wynosi oko∏o 73%, a dla
pacjentów z 3-4 punktami a˝ 94% [40].

Rekomendacja 3
Zapalenie gard∏a lub migda∏ków o etiologii

paciorkowcowej rozpoznaje si´ na podstawie
wyniku badania mikrobiologicznego [AII].

U chorych na ostre zapalenie gard∏a lub mig-
da∏ków wykonanie badania mikrobiologicznego
(wymaz z gard∏a lub test na antygen) zaleca si´,
gdy na podstawie wywiadu i badania przedmioto-
wego podejrzewa si´ zaka˝enie o etiologii pacior-
kowcowej. Dotyczy to zw∏aszcza chorych, u któ-
rych stwierdzono powy˝ej 2 punktów wg Centora/
McIsaaca albo wysokie lub Êrednie ryzyko wg
Walsha [AII].

Niewykrycie antygenu Streptococcus pyoge-
nes u osób doros∏ych nie musi byç potwierdzane
wynikiem posiewu wymazu z gard∏a [DII].

Niewykrycie antygenu Streptococcus pyogenes
u dzieci powinno zostaç potwierdzone posiewem
wymazu z gard∏a, je˝eli czu∏oÊç zastosowanego
testu jest mniejsza ni˝ 90% [BII].

ANTYBIOTYKOTERAPIA

Zapalenia gard∏a i nosogard∏a sà zdecydowanie
najcz´stszymi schorzeniami, którym towarzyszy nad-
u˝ywanie antybiotyków. Mimo ˝e wskazania do ich
zastosowania wyst´pujà u mniej ni˝ 15% doros∏ych
chorych na zapalenie gard∏a, to ponad 70% otrzymuje
antybiotyk [41]. Najcz´stszà przyczynà nadu˝ywania
antybiotyku jest rezygnacja z przeprowadzenia w∏aÊci-
wej procedury diagnostycznej, obawa przed potencjal-
nymi powik∏aniami oraz cz´sto êle pojmowane przez
lekarza oczekiwania pacjenta [42, 43].

Celem leczenia anginy paciorkowcowej jest era-
dykacja drobnoustroju [44], zmniejszenie ryzyka po-
wik∏aƒ, zmniejszenie zaka˝noÊci oraz skrócenie czasu
trwania objawów. SkutecznoÊç antybiotykoterapii
w zaka˝eniach gard∏a o etiologii S. pyogenes przed-
stawia si´ nast´pujàco:

● zmniejszenie ryzyka wystàpienia goràczki reu-
matycznej o ok. 2/3 w stosunku do powik∏aƒ 
stwierdzanych bez leczenia [45, 46]; skutecznoÊç
wykazano jedynie przy stosowaniu penicyliny;

● ostre k∏´buszkowe zapalenie nerek – nie wyka-
zano wp∏ywu antybiotyku na cz´stoÊç wyst´po-
wania tego powik∏ania [46, 47];

● powik∏ania ropne szerzàce si´ przez ciàg∏oÊç –
nie wykazano wp∏ywu antybiotyku na zmniej-
szenie cz´stoÊci powstawania ropni migda∏ko-
wych [48, 49]; wykazano zmniejszenie o 2/3 
w stosunku do powik∏aƒ stwierdzonych bez 
antybiotyku, cz´stoÊci wyst´powania ostrego 
zapalenia ucha Êrodkowego i do 1/2 ostrego
zapalenia jamy nosa i zatok przynosowych [46];

● wykazano skrócenie okresu zakaênoÊci, który
wynosi do 24 godzin od podania pierwszej 
dawki antybiotyku, wobec ok. tygodnia od 
ustàpienia objawów, gdy nie zastosowano anty-
biotyku [50, 51];

● ust´powanie objawów – wdro˝enie antybiotyku
w 2–3 dobie choroby skraca o 1–2 dni czas
trwania objawów, takich jak ból gard∏a, ból 
g∏owy i goràczka [44, 46, 50].
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W badaniach z randomizacjà, z podwójnie Êlepà
próbà, przewag´ antybiotyku nad placebo wykazano
jedynie w zapaleniach gard∏a o potwierdzonej etiologii
S. pyogenes. Nie wykazano przewagi antybiotykote-
rapii u pacjentów nawet z wysokim prawdopodobieƒ-
stwem zaka˝enia paciorkowcowego w ocenie klinicz-
nej wg skali Centor/McIsaaca [52, 53]. W obszernej
metaanalizie dotyczàcej skutecznoÊci antybiotyków
w zapaleniu gard∏a zawarto tylko 27 publikacji, gdy˝
wiele badaƒ nale˝a∏o odrzuciç z przyczyn metodolo-
gicznych, najcz´Êciej zwiàzanych z brakiem randomi-
zacji, podwójnie Êlepej próby lub nieprawid∏owych
kryteriów w∏àczenia do badania [46]. Z poddanych
analizie prac 19 na 27 dotyczy∏o penicylin i tylko po-
jedyncze innych antybiotyków.

Penicylina spe∏nia wszystkie najwa˝niejsze kryte-
ria skutecznoÊci w paciorkowcowym zapaleniu gard∏a:

● 100% wra˝liwoÊç S. pyogenes [54, 55, 56, 57, 58];
● potwierdzona eradykacja drobnoustroju,

do której dochodzi u 70–98% pacjentów [59,
60], a najcz´stszà przyczynà niepowodzenia 
jest nieprzestrzeganie przez chorego zaleceƒ 
zwiàzanych z koniecznoÊcià stosowania peni-
cyliny przez 10 dni, mimo wczeÊniejszego
ustàpienia objawów [61, 62], nosicielstwo
S. pyogenes, które jest trudniejsze do eradykacji 
[63, 64] oraz nie w pe∏ni udokumentowany 
wp∏yw beta-laktamaz produkowanych przez
drobnoustroje bytujàce w jamie ustnej [65, 66];

● zapobieganie powik∏aniom [44, 45];
● skracanie czasu trwania objawów [45, 49];
● skracanie okresu zakaênoÊci [49, 50].
A ponadto charakteryzuje jà:
● wàski zakres dzia∏ania przeciwbakteryjnego [67];
● korzystny profil bezpieczeƒstwa (ma∏o dzia∏aƒ 

niepo˝àdanych) [67];
● niska cena.

G∏ównym problemem zwiàzanym z zastosowa-
niem penicyliny jest nieprzestrzeganie zleceƒ lekar-
skich przez chorego, w szczególnoÊci dzieci, wynika-
jàcym z koniecznoÊci cz´stego podawania leku i d∏u-
giego czasu leczenia [61, 62]. Skrócenie czasu lecze-
nia penicylinà doustnà poni˝ej 10 dni prowadzi
do zmniejszenia skutecznoÊci eradykacji S. pyogenes
[68, 69, 70, 71]. W porównaniu z pierwszymi reko-
mendacjami American Heart Association z 1953 roku
[72], zalecajàcymi dawkowanie doustnej penicyliny
3–4 razy na dob´, pojawi∏y si´ wyniki badaƒ, które
mogà uzasadniaç dawkowanie 2 razy na dob´ [73,
74]. Mimo wielu publikacji wskazujàcych na skutecz-
noÊç innych antybiotyków, penicylina pozostaje nadal
antybiotykiem z wyboru w leczeniu paciorkowcowe-
go zapalenia gard∏a, zarówno wg Âwiatowej Organi-
zacji Zdrowia, jak i Amerykaƒskiego Towarzystwa
Chorób Zakaênych [75, 76].

Rekomendacja 4
W leczeniu zapalenia gard∏a lub migda∏ków

wywo∏anego przez Streptococcus pyogenes nale˝y
zastosowaç fenoksymetylpenicylin´ doustnie:

● u doros∏ych i dzieci o masie cia∏a powy˝ej
40 kg w dawce 2-3 mln j.m./dob´ w 2 daw-
kach podzielonych przez 10 dni [AI];
● u dzieci o masie cia∏a poni˝ej 40 kg w dawce
100 000-200 000 j.m./kg/dob´ w 2 dawkach
podzielonych przez 10 dni [AI].
W przypadku z∏ej wspó∏pracy chorego lub

trudnoÊci z przyjmowaniem antybiotyków do-
ustnie zalecane jest podanie domi´Êniowe ben-
zylpenicyliny benzatynowej [AI]:

● u doros∏ych i dzieci o masie cia∏a powy˝ej 
40 kg w dawce 1,2 mln j.m. jednorazowo;
● u dzieci o masie cia∏a poni˝ej 40 kg w dawce
600 000 j.m. jednorazowo [AI].

Badania dotyczàce innych antybiotyków w
ostrym paciorkowcowym zapaleniu gard∏a lub mig-
da∏ków obejmowa∏y amoksycylin´, cefalosporyny
(g∏ównie cefadroksyl) oraz makrolidy. SkutecznoÊç
amoksycyliny w porównaniu z penicylinà by∏a ocenia-
na przynajmniej w 7 badaniach klinicznych [77, 78,
79, 80, 81, 82, 83]. W dwóch z nich przy podawaniu
amoksycyliny raz na dob´ przez 10 dni [80, 83] oraz
w dwóch badaniach przy dawkowaniu dwa razy
na dob´ przez 6 dni [81, 83] uzyskano porównywalnà
skutecznoÊç eradykacji S. pyogenes jak w 10-dniowej
kuracji penicylinà. Stosowanie amoksycyliny w ma-
∏ych dawkach stanowi czynnik ryzyka selekcji szcze-
pów pneumokoków o zmniejszonej wra˝liwoÊci
na penicyliny [84]. Fakt ten ma szczególne znaczenie,
uwzgl´dniajàc cz´ste nosicielstwo pneumokoków
u dzieci, przekraczajàce w niektórych przedzia∏ach
wiekowych 50% [85]. Stosowanie ma∏ych dawek
amoksycyliny (40 mg/kg/dob´ u dzieci i 1,5 g u doro-
s∏ych) wystarczajàcych do leczenia zapalenia gard∏a
i do eradykacji jedynie pneumokoków w pe∏ni wra˝li-
wych na penicylin´, selekcjonuje szczepy o wy˝szych
wartoÊciach minimalnych st´˝eƒ hamujàcych dla
pneumokoków [86].

Badania dotyczàce skutecznoÊci cefalosporyn
w leczeniu paciorkowcowego zapalenia gard∏a pro-
wadzono dla cefadroksylu [87, 88, 89, 90], aksetylu
cefuroksymu [91, 92], cefprozilu [93], ceftibutenu
[94], cefdiniru [95], cefpodoksymu [96] i cefetametu
[97]. Wyniki badaƒ nad cefalosporynami poddano
metaanalizie w dwóch pracach [98, 99], w których
wykazano ich przewag´ nad penicylinami zarówno
w zakresie skutecznoÊci klinicznej, jak i zdolnoÊci
eradykacyjnej. Jednak sposób przeprowadzenia i wy-
niki tych metaanaliz nale˝y przyjmowaç z ostro˝no-
Êcià, przede wszystkim z powodu wyraênych b∏´dów
metodologicznych (wymieszanie badaƒ z randomiza-
cjà i podwójnie Êlepà próbà z badaniami opisowymi,
a tak˝e niew∏aÊciwy dobór pacjentów) oraz niejedno-
znacznych wniosków [100, 101, 102]. W wynikach
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badaƒ obj´tych metaanalizà wyraênie zaznaczajà si´
ró˝nice w liczbie niepowodzeƒ eradykacji S. pyogenes
(0-16%), co prawdopodobnie wynika z tego, ˝e
do niektórych badaƒ w∏àczono nosicieli paciorkow-
ców grupy A. SkutecznoÊç eradykacyjna cefadroksylu
i penicyliny wynosi∏a odpowiednio 95% i 94% dla za-
ka˝onych de novo, natomiast gdy z badania nie usuni´-
to prawdopodobnych nosicieli, skutecznoÊç wynosi∏a
92% i 73%. W przypadku aksetylu cefuroksymu wyka-
zano równie˝ wysokà skutecznoÊç eradykacyjnà przy za-
stosowaniu skróconej, cztero- pi´ciodniowej kuracji
[92, 103, 104, 105]. Nale˝y zaznaczyç, ̋ e cefalosporyny
II i III generacji majà bardzo szeroki zakres dzia∏ania
przeciwbakteryjnego, który w leczeniu paciorkowco-
wego zapalenia gard∏a nie jest potrzebny i zasadny.
W wielu badaniach wykazano szczególnie du˝y, w po-
równaniu z innymi antybiotykami, wp∏yw na rozprze-
strzenianie pneumokoków o zmniejszonej opornoÊci
na penicylin´ (PNSP) [106, 107, 108, 109]. Du˝a zdol-
noÊç do selekcji PNSP wynika z ich zmniejszonej aktyw-
noÊci wobec tych drobnoustrojów oraz z faktu, ˝e jed-
na modyfikacja w bia∏ku wià˝àcym penicylin´ prowadzi
do znacznego wzrostu minimalnych st´˝eƒ hamujàcych
dla tej grupy antybiotyków [110]. Niekorzystny wp∏yw
cefalosporyn na rozprzestrzenianie PNSP w szczególno-
Êci dotyczy∏ cefiksymu, jak równie˝ cefakloru, cefprozi-
lu i aksetylu cefuroksymu [106].

Rekomendacja 5
W leczeniu skorygowanym paciorkowcowe-

go zapalenia gard∏a lub migda∏ków mo˝na zasto-
sowaç cefadroksyl:

● u chorych ze stwierdzonà w wywiadzie 
nadwra˝liwoÊcià na penicyliny (z wyjàt-
kiem reakcji typu natychmiastowego) [AII];

● u nosicieli Streptococcus pyogenes [BI].
Cefadroksyl powinien byç stosowany przez
10 dni w jednorazowej dawce dobowej wy-
noszàcej dla doros∏ych i dla dzieci o masie 
cia∏a powy˝ej 40 kg 1 g, a dla dzieci o ma-
sie poni˝ej 40 kg – 30 mg/kg.

Wykazano skutecznoÊç w eradykacji S. pyogenes
z nosogard∏a takich makrolidów, jak erytromycy-
na [111, 112], klarytromycyna [113, 114] i azytromy-
cyna [115, 116]. SkutecznoÊç azytromycyny jest za-
le˝na od zastosowanej dawki. Eradykacja osiàga-
na jest po leczeniu 5- lub 3-dniowym przy zastosowa-
niu wi´kszych dawek dobowych, tak aby ca∏kowita
dawka azytromycyny wynosi∏a 60 mg/kg na kuracj´,
stosowanie mniejszych dawek znaczàco zmniejsza
odsetek eradykacji [117, 118, 119]. Jednak˝e nie
stwierdzono, aby ta grupa antybiotyków zapobiega∏a
goràczce reumatycznej. O ile S. pyogenes zachowuje
pe∏nà wra˝liwoÊç na penicyliny, to wra˝liwoÊç na ma-
krolidy jest regionalnie zmienna i wykazuje znaczne
wahania w zale˝noÊci od cz´stoÊci stosowania tej
grupy antybiotyków [120]. Nag∏e i bardzo wyraêne
zwi´kszanie opornoÊci na makrolidy, przekraczajàce

30%, stwierdzano w regionach, w których cz´sto
by∏y stosowane i po zmniejszeniu zu˝ycia tej grupy
leków obserwowano ponowne zwi´kszenie wra˝liwo-
Êci [121, 122, 123]. W Polsce, wg danych Krajowego
OÊrodka Referencyjnego ds. Lekowra˝liwoÊci Drob-
noustrojów, w 2005 r. ok. 15% szczepów S. pyogenes
izolowanych od chorych na zapalenie gard∏a lub mig-
da∏ków podniebiennych, by∏o opornych na makrolidy
[58]. Oko∏o 90% tych szczepów wykazywa∏o opornoÊç
typu MLSB, tzn. jednoczesnà opornoÊç na wszystkie
grupy makrolidów i azalidy, a tak˝e linkozamidy
i streptograminy. Ze wzgl´du na nieprzewidywalnà
wra˝liwoÊç S. pyogenes na makrolidy, ich skutecz-
noÊç w leczeniu paciorkowcowego zapalenia gard∏a
powinna byç okreÊlana na podstawie antybiogramu.
Nie wykonano wystarczajàcej liczby badaƒ z rando-
mizacjà, aby zalecaç stosowanie w paciorkowcowym
zapaleniu gard∏a innych makrolidów, takich jak rok-
sytromycyna i spiramycyna.

Rekomendacja 6
W paciorkowcowym zapaleniu gard∏a lub

migda∏ków makrolidy nale˝y rezerwowaç jedy-
nie dla pacjentów z nadwra˝liwoÊcià natychmia-
stowà na beta-laktamy [AII].

Ze wzgl´du na trudnà do przewidzenia an-
tybiotykowra˝liwoÊç, zastosowaniu makrolidu
w paciorkowcowym zapaleniu gard∏a lub mig-
da∏ków powinno towarzyszyç okreÊlenie leko-
opornoÊci na erytromycyn´ [BII].

Makrolidy w ostrym zapaleniu gard∏a lub
migda∏ków nale˝y stosowaç:

● erytromycyna u doros∏ych i dzieci o masie 
cia∏a powy˝ej 40 kg 0,2-0,4 g co 6-8 godz.,
a u dzieci o masie poni˝ej 40 kg 30-50 mg/kg/
dob´ w 3-4 dawkach przez 10 dni;
● klarytromycyna u doros∏ych i dzieci o masie 
cia∏a powy˝ej 40 kg 250-500 mg co 12 godz.,
a u dzieci o masie poni˝ej 40 kg 15 mg/kg/do-
b´ w 2 dawkach przez 10 dni;
● azytromycyna jedynie u dzieci o masie cia∏a
poni˝ej 40 kg w jednorazowej dawce dobowej
12 mg/kg przez 5 dni lub 20 mg/kg/dob´ przez
3 dni.

NAWROTOWE PACIORKOWCOWE 
ZAPALENIE GARD¸A LUB MIGDA¸KÓW

Nawrót paciorkowcowego zapalenia gard∏a lub
migda∏ków wyst´puje u ok. 20–30% dzieci w okresie
3 miesi´cy od pierwszego epizodu [124]. Za nawroto-
we paciorkowcowe zapalenie gard∏a lub migda∏ków
uznaje si´ 3–6 zaka˝eƒ w ciàgu roku. Przyczyny na-
wrotu paciorkowcowego zapalenia gard∏a mogà byç
nast´pujàce [76]:

● zaka˝enie wirusowe u nosicieli S. pyogenes;
● nieskuteczne leczenie poprzedniego epizodu,

mimo zastosowania antybiotykoterapii zgodnie 
z zaleceniami;
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●niew∏aÊciwe stosowanie antybiotyku w po-
przednim epizodzie;

● nabycie nowego szczepu od osoby z kontaktu 
np. domowego,

NieskutecznoÊç penicyliny w leczeniu pacior-
kowcowego zapalenia gard∏a lub migda∏ków mo˝e
wynikaç z obecnoÊci drobnoustrojów produkujàcych
beta-laktamazy, takich jak H. influenzae lub parain-
fluenzae, M. catarrhalis i S. aureus [125, 126, 127].
W nawrotowym zapaleniu gard∏a lub migda∏ków wy-
kazano równie˝ wytwarzanie beta-laktamaz przez
flor´ beztlenowà jamy ustnej [128, 129]. W nawraca-
jàcym paciorkowcowym zapaleniu gard∏a stwierdzo-
no wi´kszà skutecznoÊç ni˝ penicyliny, antybiotyków
opornych na dzia∏anie beta-laktamaz i w szczególno-
Êci dzia∏ajàcych na flor´ beztlenowà: amoksycyliny
z klawulanianem oraz klindamycyny [129, 130, 131,
132].

Inne przyczyny nieskutecznoÊci penicyliny to
zdolnoÊç niektórych drobnoustrojów (g∏ównie M.
catarrhalis), kolonizujàcych gard∏o, do nasilania
adherencji S. pyogenes do komórek nab∏onka oraz
niekorzystny wp∏yw penicyliny na naturalnà flor´
bakteryjnà gard∏a, która stanowi barier´ ochronnà
przed zaka˝eniem S. pyogenes [133, 134].

Rekomendacja 7
W nawrocie paciorkowcowego zapalenia

gard∏a lub migda∏ków w zale˝noÊci od stwier-
dzonych przyczyn zalecane sà nast´pujàce anty-
biotyki:

● nawrót spowodowany nieprzestrzeganiem 
zaleceƒ lekarskich przez pacjenta: benzyl-
penicylina benzatynowa w jednym 
wstrzykni´ciu domi´Êniowym u doros∏ych 
i u dzieci o masie cia∏a powy˝ej 40 kg 
1,2 mln j.m., a u dzieci o masie poni˝ej 
40 kg 600 000 j.m. [AII];

● nawrót spowodowany nieskutecznym 
leczeniem penicylinà u nosiciela Strepto-
coccus pyogenes: cefadroksyl przez 10 dni 
w jednorazowej dawce dobowej wynoszà-
cej dla doros∏ych i dzieci o masie cia∏a po-
wy˝ej 40 kg 1 g, a dla dzieci o masie poni-
˝ej 40 kg 30 mg/kg [AII];

● nawrót bez zidentyfikowanej przyczyny:
– klindamycyna: u doros∏ych i dzieci 

o masie cia∏a powy˝ej 40 kg 300 mg co 
8 godz., a u dzieci o masie poni˝ej 40 kg 
20-30 mg/kg/dob´ w trzech dawkach
przez 10 dni [BI];

– amoksycylina z klawulanianem: tak aby 
dawka amoksycyliny wynosi∏a u doro-
s∏ych i dzieci o masie cia∏a powy˝ej 
40 kg 850-1000 mg co 12 godz., 
a u dzieci o masie poni˝ej 40 kg 
75-90 mg/kg/dob´ w 2 dawkach podzie-
lonych przez 10 dni [BII].

TONSILLEKTOMIA

Chirurgiczne usuwanie migda∏ków nale˝y do naj-
cz´Êciej wykonywanych zabiegów u dzieci, mimo
sprzecznych wyników badaƒ okreÊlajàcych jego sku-
tecznoÊç. W nawracajàcym zapaleniu gard∏a lub mig-
da∏ków (3–6 infekcji w roku) skutecznoÊç tonsillektomii
okreÊlajà nast´pujàce badania lub metaanalizy:

● metaanaliza Cochrane z 1999 roku oceni∏a 
skutecznoÊç tonsillektomii w nawracajàcym
lub przewlek∏ym zapaleniu migda∏ków. Wycià-
gni´to nast´pujàce wnioski: 1) brak badaƒ
z randomizacjà u doros∏ych, 2) u dzieci wyko-
nano dwa badania z randomizacjà, jednak˝e ze
wzgl´du na brak jasnych kryteriów w∏àczenia 
chorych do badania lub brak wystarczajàcych 
informacji (jedno badanie przedstawione je-
dynie w formie doniesienia zjazdowego) nie-
mo˝liwa jest ocena skutecznoÊci tonsillektomii
w tym schorzeniu [135]. Metaanaliza opiera∏a
si´ g∏ównie na pracy Paradise i wsp. z 1984 roku
[136], w której arbitralnie przyj´to nast´pujàce 
wskazania do wykonania tonsillektomii:
– 7 epizodów zaka˝enia w ostatnim roku,
– 5 rocznie w ciàgu ostatnich 2 lat,
– 3 rocznie w ciàgu ostatnich 3 lat

oraz co najmniej jeden z nast´pujàcych kryteriów:
– wzrost ciep∏oty cia∏a >38°C,
– powi´kszone lub tkliwe w´z∏y ch∏onne szyjne 

przednie,
– wysi´k lub nalot na migda∏kach podniebiennych,
– potwierdzenie zaka˝enia S. pyogenes w bada-

niu mikrobiologicznym,
– zastosowana antybiotykoterapia w przypadku

potwierdzonego lub podejrzewanego zaka˝e-
nia paciorkowcowego;

● kohortowe badanie retrospektywne u 290 dzie-
ci z co najmniej 3 epizodami paciorkowcowego 
zapalenia gard∏a wykaza∏o, ˝e u dzieci, u któ-
rych nie wykonano tonsillektomii, nawrót pa-
ciorkowcowego zapalenia gard∏a nast´powa∏ 
3 razy cz´Êciej i szybciej [137];

● w badaniu z randomizacjà obejmujàcym 328
dzieci z nawracajàcym zapaleniem gard∏a lub
migda∏ków o mniejszej cz´stoÊci (≥3 epizody
w roku) i intensywnoÊci objawów, nie wykaza-
no na tyle istotnej przewagi tonsillektomii, aby 
przewa˝a∏a ona nad ryzykiem zwiàzanym z wy-
konaniem tego zabiegu (powik∏ania, g∏ównie
krwotoczne, wystàpi∏y u 7,9% pacjentów)
i kosztami [138]; badaniu poddano równie˝ 
dzieci z zapaleniem gard∏a i migda∏ków o in-
nych przyczynach ni˝ zaka˝enie S. pyogenes;

● w badaniu z randomizacjà u 70 doros∏ych z co naj-
mniej 3 epizodami paciorkowcowego zapalenia gar-
d∏a w ciàgu 6 miesi´cy lub 4 w ciàgu roku wyka-
zano nawrót choroby u 8 z 34 leczonych zacho-
wawczo vs 1 z 36, u których wykonano tonsillekto-
mi´; ze wzgl´du na ma∏à liczb´ pacjentów oraz
jedynie pó∏roczny okres obserwacji po tonsillekto-
mii wyniki badaƒ wymagajà potwierdzenia [139];
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● trzy badania obserwacyjne sugerowa∏y ko-
rzystny wp∏yw tonsillektomii na ogólny rozwój 
dziecka z nawrotowym zapaleniem migda∏ków, 
w szczególnoÊci u pacjentów ze znacznym
przerostem migda∏ków [140, 141, 142].

Rekomendacja 8
Wskazania do tonsillektomii, której celem

jest zapobieganie nawrotom paciorkowcowego
zapalenia gard∏a lub migda∏ków u dzieci, nie zo-
sta∏y jasno okreÊlone. KorzyÊci z tonsillektomii
prawdopodobnie przewa˝ajà nad skutkami niepo-
˝àdanymi i kosztami zwiàzanymi z wykonaniem
tego zabiegu u dzieci z ci´˝kimi postaciami nawra-
cajàcego paciorkowcowego zapalenia gard∏a lub
migda∏ków [CII].

Ci´˝ka postaç nawracajàcego paciorkowco-
wego zapalenia gard∏a lub migda∏ków jest defi-
niowana jako: 7 epizodów zaka˝enia w ostatnim
roku lub 5 rocznie w ciàgu ostatnich 2 lat, albo 3
rocznie w ciàgu ostatnich 3 lat oraz stwierdzenie
jednego z nast´pujàcych kryteriów:

● wzrost ciep∏oty cia∏a powy˝ej 38°C;
● powi´kszone lub tkliwe w´z∏y ch∏onne 

szyjne przednie;
● wysi´k lub nalot na migda∏kach podnie-

biennych;
● potwierdzenie zaka˝enia Streptococcus 

pyogenes w badaniu mikrobiologicznym;
● przebyta antybiotykoterapia w przypadku 

potwierdzonego lub podejrzewanego za-
ka˝enia paciorkowcowego.

W ∏agodniejszych postaciach nawracajàcego
paciorkowcowego zapalenia gard∏a lub migda∏-
ków u dzieci ze wzgl´du na niejednoznaczne
wyniki badaƒ nie sformu∏owano zaleceƒ.

U doros∏ych z nawracajàcymi zapaleniami
gard∏a lub migda∏ków brak jest wystarczajàcych
danych, aby sformu∏owaç zalecenia.

STRATEGIE RACJONALIZACJI 
STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW W

ZAPALENIU GARD¸A LUB MIGDA¸KÓW

Mimo ˝e 85–90% zapaleƒ gard∏a lub migda∏ków
powodujà wirusy, to ponad 70% pacjentów trafiajàcych
do lekarza z powodu tego zaka˝enia otrzymuje anty-
biotyk [143]. Nadu˝ywanie antybiotyków w tego typu
zaka˝eniach uk∏adu oddechowego prowadzi w sposób
coraz bardziej zauwa˝alny do zwi´kszania si´ udzia∏u
w zaka˝eniach bakterii wielolekoopornych. 

Najwa˝niejsze powody, dla których antybiotyki
sà nadu˝ywane w zapaleniu gard∏a lub migda∏ków, to:

● obawa przed powik∏aniami;
● ograniczone mo˝liwoÊci diagnostyczne;
● oczekiwania pacjenta lub jego rodziców;
● system opieki zdrowotnej prowadzàcy w lecz-

nictwie otwartym do dysproporcji w refundacji 
procesów diagnostycznych i terapeutycznych;

● braki w wykszta∏ceniu lekarzy;
● brak odpowiedniego nadzoru w∏aÊciwej ordy-

nacji leków.
SkutecznoÊç racjonalizacji przepisywania anty-

biotyków w zapaleniu gard∏a potwierdzono dla nast´-
pujàcych dzia∏aƒ:

● staranna ocena kliniczna, której celem jest ró˝-
nicowanie etiologii wirusowej i bakteryjnej 
zaka˝enia oraz identyfikacja wskazaƒ do wyko-
nania badania bakteriologicznego;

● ograniczenie zlecania antybiotyku bez potwier-
dzenia etiologii paciorkowcowej zapalenia gar-
d∏a do wyjàtkowych sytuacji klinicznych, takich
jak np. ci´˝ko chore dziecko z objawami tokse-
mii. Wdro˝enie leczenia do 9 dni od pierwszych 
objawów nadal skutecznie zapobiega goràczce 
reumatycznej [144]; czas oczekiwania na wynik 
badania mikrobiologicznego wynosi 24–48 godz.,
je˝eli nie jest konieczne wykonanie antybio-
gramu, pacjent mo˝e zrealizowaç recept´ 
na antybiotyk po telefonicznym uzyskaniu 
informacji o wyniku badania;

● wp∏ywajàc na oczekiwania pacjenta.
Wykazano, ˝e antybiotyk cz´sto jest zlecany, aby

sprostaç oczekiwaniom pacjenta [145], w szczególno-
Êci rodziców chorego dziecka. Stwierdzono jednak, ̋ e
lekarz nie zawsze prawid∏owo interpretuje oczekiwa-
nia pacjenta [146] i chory w rzeczywistoÊci nie ocze-
kuje przepisania antybiotyku, tylko chce byç trakto-
wany powa˝nie i chcia∏by uzyskaç odpowiednie wyja-
Ênienia. W takiej sytuacji rozmowa okreÊlajàca ró˝ni-
ce mi´dzy zaka˝eniem wirusowym a bakteryjnym
przynosi efekty. Warto zaznaczyç, ˝e oczekiwania pa-
cjenta wynikajà cz´sto z wczeÊniejszych kontaktów
z lekarzem i powstaniu z∏ych nawyków kojarzenia ob-
jawów zaka˝enia dróg oddechowych z koniecznoÊcià
zapisania antybiotyku w ka˝dym przypadku [147].
Nie potwierdzono równie˝ s∏usznoÊci obaw lekarza,
˝e nieprzepisanie antybiotyku spowoduje poszukiwa-
nie przez pacjenta innego lekarza [147].

SUPLEMENT

WYMAZ Z GARD¸A 
– INTERPRETACJA KLINICZNA WYNIKU 

I ASPEKTY TECHNICZNE

Nosicielstwo w gardle drobnoustrojów chorobotwór-
czych

a. Nosicielstwo S. aureus w gardle:
● jest stwierdzane u 10–40% zdrowej popu-

lacji [148, 149];
● w okresach infekcji wirusowych górnych

dróg oddechowych mo˝e nawet przekra-
czaç 40% [150];

● nie powinno byç leczone;
● w wyjàtkowych sytuacjach, np. przed zabie-

gami kardiochirurgicznymi, mo˝na podjàç
prób´ eradykacji nosicielstwa jako profilak-
tyk´ zaka˝eƒ oko∏ooperacyjnych.
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b. Inne drobnoustroje chorobotwórcze, które mogà
byç stwierdzane jako nosicielstwo w nosogardle:
● Streptococcus pneumoniae, H. influenzae i

M. catarrhalis;
● Nosicielstwo tych drobnoustrojów jest stwier-

dzane z cz´stoÊcià zale˝nà od wieku, pory 
roku, a tak˝e od tego, czy dziecko ucz´szcza 
do ˝∏obka lub przedszkola [151];

● Cz´stoÊç nosicielstwa [152]:
S. pneumoniae 4–56%
H. influenzae 12–69%
M. catarrhalis 4–42%;

● Podobnie jak dla S. aureus brak jest donie-
sieƒ, aby te drobnoustroje powodowa∏y ostre 
zapalenie gard∏a lub migda∏ków;

● Nosicielstwo powodowane przez te drobno-
ustroje nie powinno byç leczone.

Cel wykonywania wymazu z gard∏a
Celem g∏ównym wymazu z gard∏a jest ró˝nico-

wanie zaka˝enia wirusowego od zaka˝enia powodowa-
nego przez S. pyogenes; w tej sytuacji badanie powinno
byç zlecane z zaznaczeniem, ˝e ma byç wykonane
w kierunku S. pyogenes, co spowoduje obni˝enie kosz-
tów i zdecydowanie szybsze wydanie wyniku (zwykle
ju˝ nast´pnego dnia). W szczególnych sytuacjach wy-
maz z gard∏a jest zlecany jako diagnostyka zaka˝enia
o innej etiologii, np. wymaz z gard∏a w kierunku b∏onicy,
Arcanobacterium haemolyticum lub anginy Plaut-
-Vincenta (tylko preparat); w interpretacji wyniku nale˝y
zwróciç uwag´, ˝e inne wyhodowane drobnoustroje
mogà stanowiç jedynie przejaw przejÊciowego nosiciel-
stwa, a nie przyczyn´ zapalenia gard∏a.

Wskazania do wykonania wymazu z gard∏a lub mig-
da∏ków w celu identyfikacji Streptococcus pyogenes

Wymaz z gard∏a w kierunku Streptococcus pyo-
genes jest zlecany, gdy po przeprowadzeniu wywiadu
i badania przedmiotowego lekarz stwierdza ≥ 2 punkty
wg skali Centor/McIsaac albo wysokie lub Êrednie
ryzyko wg Walsha.

WartoÊç diagnostyczna wymazu z gard∏a w rozpozna-
waniu zapalenia gard∏a lub migda∏ków wywo∏anego
przez Streptococcus pyogenes:

● SwoistoÊç >95%;
● Czu∏oÊç testu >90%;
● Czu∏oÊç badania jest zale˝na od sposobu pobra-

nia materia∏u, jego przesy∏ania i post´powania 
diagnostycznego w laboratorium.

Sposób wykonania wymazu z gard∏a [153]
Przytrzymaç szpatu∏kà j´zyk w celu uwidocznie-

nia miejsca pobrania materia∏u.
Zdecydowanym, kolistym, uciskajàcym ruchem pobraç

ja∏owà wymazówkà materia∏ z powierzchni migda∏ków i ∏u-
ków podniebiennych. W przypadku suchych b∏on Êluzowych
wacik mo˝na zwil˝yç ja∏owym roztworem 0,9% NaCl.

Z migda∏ków nale˝y pobieraç jednà wymazówkà
materia∏ z miejsc zmienionych zapalnie, z nalotów,
a tak˝e wydzielin´. 

Nale˝y pami´taç, aby nie dotknàç j´zyka lub j´zycz-
ka i nie zanieczyÊciç wymazówki Êlinà.

Wymazówk´ z pobranym materia∏em nale˝y
umieÊciç w ja∏owej probówce bàdê w pod∏o˝u trans-
portowym, jeÊli czas przekazania do laboratorium
wynosi ≥ 3 godz. Materia∏ nale˝y dostarczyç do labo-
ratorium mikrobiologicznego w mo˝liwie jak najkrót-
szym czasie. Nie nale˝y przekroczyç 72 godz. od mo-
mentu pobrania. Pod∏o˝a transportowe nie wymagajà
szczególnych warunków temperaturowych (transport
w temp. 8–20°C). Nie nale˝y umieszczaç wymazówki
w lodówce ani zamra˝aç.

Skierowanie na badanie mikrobiologiczne
Na skierowaniu nale˝y zawrzeç informacje o ro-

dzaju badania:
● wymaz z gard∏a w kierunku S. pyogenes;
● wymaz z gard∏a w kierunku innych drobno-

ustrojów;
● informacj´, czy nale˝y wykonaç antybiogram, 

który jest potrzebny w przypadku wyhodowa-
nia S. pyogenes, gdy pacjent nie mo˝e byç 
leczony penicylinà (w wywiadzie reakcja uczu-
leniowa typu I lub III) oraz cefalosporynami
(w wywiadzie reakcja uczuleniowa typu I).

Wykonanie badania mikrobiologicznego wymazu
z gard∏a w kierunku Streptococcus pyogenes i innych
paciorkowców beta-hemolizujàcych [153]

Wymazówkà, którà pobierano materia∏, nanieÊç
go na górnà cz´Êç powierzchni pod∏o˝a agarowego
z dodatkiem krwi baraniej (Columbia Agar + 5% krwi
baraniej). Pod∏o˝e powinno byç ogrzane do tempera-
tury pokojowej. Wymazówk´ nale˝y obracaç ruchem
rotacyjnym celem dok∏adnego przeniesienia materia-
∏u na p∏ytk´.

Nast´pnie materia∏ nale˝y posiaç redukcyjnie
na ca∏ej powierzchni pod∏o˝a za pomocà ja∏owej ezy,
kilkakrotnie wk∏uwajàc ez´ w pod∏o˝e.

Posianà i odpowiednio opisanà (zgodnie ze stan-
dardami laboratorium) p∏ytk´ nale˝y umieÊciç den-
kiem do góry w cieplarce w atmosferze 5–10% CO2,
w temp. 35–37°C na okres 18–24 godzin.

Po 18–24 godzinach inkubacji p∏ytk´ nale˝y wy-
jàç z cieplarki i dokonaç oceny uzyskanego wzrostu.
Nale˝y poszukiwaç kolonii otoczonych strefà β-hemo-
lizy. Szczególnie wyraênie hemoliz´ mo˝na zaobser-
wowaç w miejscach wk∏ucia materia∏u w pod∏o˝e.

W sytuacji, gdy brak jakiegokolwiek wzrostu ko-
lonii bakteryjnych na pod∏o˝u agarowym, p∏ytk´ na-
le˝y umieÊciç ponownie w cieplarce na okres kolej-
nych 18-24 godz. i dokonaç ponownej oceny wzrostu.

JeÊli charakterystyczne dla S. pyogenes kolonie
otoczone szerokà strefà β-hemolizy wyst´pujà w po-
staci pojedynczych, dobrze widocznych kolonii, nale-
˝y wykonaç test lateksowy wykrywajàcy antygen gru-
py A charakterystyczny dla S. pyogenes.

UWAGA! JeÊli dysponujemy testem lateksowym
do okreÊlenia grup A, B, C, G i F, nale˝y badanie wy-
konaç kompleksowo, tzn. ze wszystkimi surowicami.
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Aby przekonaç lekarzy do zlecania wymazu z gard∏a,
mikrobiolog powinien wspólnie ze zlecajàcymi leka-
rzami ustaliç:

● Cel badania – na skierowaniu powinna byç 
zawarta adnotacja, ˝e badanie jest wykonywane
jedynie w kierunku S. pyogenes.

● Czy potrzebne jest wykonanie antybiogramu –
chorzy z nadwra˝liwoÊcià na penicylin´ i
cefalosporyny.

● Czas wykonania badania – wynik zwykle mo˝e
byç wydany nast´pnego dnia.

● Koszt badania – w zdecydowanej wi´kszoÊci 
przypadków sprowadzaç si´ b´dzie do kosztów 
pod∏o˝a (ok. 3 z∏) i kosztów pracy; poniewa˝ 
badanie jest istotne dla racjonalizacji stosowania
antybiotyków, nale˝y uwzgl´dniç koszt kuracji 
antybiotykiem, negatywne dzia∏anie antybio-
tyku, zw∏aszcza o szerokim spektrum, na flor´ 
organizmu pacjenta oraz mo˝liwoÊç dzia∏aƒ 
niepo˝àdanych.  ●

Gdy konieczne jest uzyskanie czystej hodowli ko-
lonii otoczonych strefà β-hemolizy, nale˝y wytypowa-
nà koloni´ przesiaç ja∏owà ezà na powierzchni´ nowej
p∏ytki z pod∏o˝em agarowym z 5% krwi baraniej i in-
kubowaç denkiem do góry w cieplarce w atmosferze
5–10% CO2, temp. 35–37°C przez 18–24 godz. Po
up∏ywie tego czasu nale˝y przeprowadziç oznaczenie
antygenu grupowego dla S. pyogenes. Uzyskana ho-
dowla bakteryjna pos∏u˝y do wykonania testu wra˝li-
woÊci, jeÊli jest wymagany.

Uwagi praktyczne
Ponad 90% wyników mo˝na wydaç nast´pnego

dnia, podajàc: 1) stwierdzono lub 2) nie stwierdzono
paciorkowców beta-hemolizujàcych. Wykonanie an-
tybiogramu jest konieczne, gdy pacjent nie mo˝e
otrzymywaç penicyliny oraz cefalosporyn. W tym
przypadku nastawiany jest krà˝ek z klindamycynà
i erytromycynà w celu wykrycia fenotypu opornoÊci.
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W dniach 3-4 grudnia 2010 r. w Warszawie,
w hotelu Novotel mia∏a miejsce Krajowa Konfe-
rencja Rynologiczna po∏àczona z VII Krajowym
Forum Rynologicznym. Spotkanie mia∏o szcze-
gólny charakter, poniewa˝ odby∏o si´ z okazji
jubileuszu 15-lecia Sekcji Rynologii i Chirurgii
Plastycznej Twarzy PTORL-ChGiS. Organizato-
rem spotkania by∏a Sekcja Rynologii i Chirurgii
Plastycznej Twarzy PTORL-ChGiS i Stowarzy-
szenie Rynologia Polska, a gospodarzami profe-
sorowie Wojciech Golusiƒski i Antoni Krzeski
wraz ze swoimi wspó∏pracownikami. Konferencja
zgromadzi∏a ponad 400 uczestników oraz grono
znakomitych wyk∏adowców z kraju i z zagranicy.
Konferencji towarzyszy∏a promocja nowego
podr´cznika pod redakcjà prof. A. Krzeskiego
pt. „Chirurgia zatok przynosowych – dost´py
zewnàtrznosowe”.

Obrady rozpocz´∏y si´ niezwykle interesu-
jàcym wyk∏adem inauguracyjnym pt. „Zmys∏
smaku”, który wyg∏osi∏ prof. A. Obr´bowski
z Poznania. W sposób wyczerpujàcy, przyst´pny
i zrozumia∏y zosta∏y przedstawione kwestie
budowy, lokalizacji i funkcji narzàdu smaku.

Sesja I by∏a poÊwi´cona glikokortykostero-
idoterapii donosowej. Prof. R. Pawliczak zapre-
zentowa∏ najnowsze dane na temat patogenezy
polipów nosa, a dr P. Rapiejko zapozna∏ uczestni-
ków ze wskazaniami do stosowania glikokortyko-
steroidów w terapii ostrego zapalenia zatok
przynosowych, przedstawiajàc stanowisko eks-
pertów zawarte w dokumencie ARIA 2010.
Bardzo interesujàcy wyk∏ad dr. T. Gotliba dotyczy∏

wp∏ywu infekcji na przebieg przewlek∏ego zapa-
lenia zatok przynosowych z polipami. Wyk∏a-
dowca stwierdzi∏, ˝e w tej chorobie dominujà
cytokiny o profilu Th2, podobnie jak w alergicz-
nym nie˝ycie nosa, oraz wykaza∏, ̋ e zmniejszona
jest ekspresja bia∏ek odpornoÊci nieswoistej, co
mo˝e sprzyjaç zaka˝eniom bakteryjnym i nasilaç
proces zapalny, prowadzàc do zjawiska „b∏´dnego
ko∏a”. Prof. B. Tarchalska omówi∏a mo˝liwoÊci
monitorowania glikokortykosteroidoterapii dono-
sowej za pomocà cytologii b∏ony Êluzowej nosa.

Sesj´ jubileuszowà, poÊwi´conà 15-leciu
Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy
PTORL-ChGiS, rozpoczà∏ prof. W. Golusiƒski
wyk∏adem na temat historii Sekcji. Prof. A. Krzeski
uhonorowa∏ prof. A. Obr´bowskiego, prof. Betle-
jewskiego i prof. M. Chmielika godnoÊcià Amicus
Rhinologiae Polonicae. Prof. D. Jurkiewicz, kon-
sultant krajowy w dziedzinie otorynolaryngologii,
pogratulowa∏ zarzàdowi i cz∏onkom Sekcji 15 lat
owocnej pracy na rzecz rozwoju rynologii w Pol-
sce. Prof. A. Obr´bowski przybli˝y∏ uczestnikom
osob´ dr. Zdzis∏awa P´dziwiatra, wybitnego
otolaryngologa i anatoma. Jak podkreÊli∏,
dr Zdzis∏aw P´dziwiatr by∏ uczonym budzàcym
ogromny szacunek, pracowa∏ bowiem jako spe-
cjalista laryngolog w szpitalu prowincjonalnym,
a jednoczeÊnie prowadzi∏ badania nie dla tytu-
∏ów czy pozycji akademickiej, ale z ciekawoÊci
poznawczej, z potrzeby poszukiwania prawdy.

W dalszej cz´Êci sesji prof. Chmielik zapre-
zentowa∏ mo˝liwoÊci chirurgii funkcjonalnej
nosa i zatok przynosowych u dzieci. Nast´pnie
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doc. W. Mikulewicz przedstawi∏ wyk∏ad na temat
alergicznego i samoistnego nie˝ytu nosa, a dr
Z. Âwierczyƒski omówi∏ rozwój chirurgii zatoki
czo∏owej, w tym zalety i ograniczenia kolejnych
dost´pów operacyjnych.

Pierwsza sesja popo∏udniowa dotyczy∏a no-
wych technologii w rynologii. Dr P. Andruszkiewicz,
anestezjolog, przedstawi∏ mo˝liwoÊci zastoso-
wania intubacji fibroskopowej w trudnych dro-
gach oddechowych. Wyk∏ad by∏ tak˝e okazjà
do dyskusji na temat wspó∏pracy mi´dzy chirur-
giem i anestezjologiem. Dr L. Chmelik zapozna∏
uczestników z mo˝liwoÊciami metody Balloon

sinuplasty w plastyce naturalnych ujÊç zatok
u dzieci, natomiast dr P. ¸ach zaprezentowa∏
obiecujàce wyniki zastosowania radiochirurgii
w patologii podniebienia mi´kkiego, a przede
wszystkim mo˝liwoÊç dobrej kontroli krwawie-
nia Êródoperacyjnego za pomocà tej techniki.
Dr A. Strzembosz przedstawi∏a wyk∏ad pt.
„Wiedzieç wi´cej, ni˝ widzieç” na temat przydat-
noÊci nawigacji w rynochirurgii, a dr P. Golusiƒski
pokaza∏ zalety zastosowania shavera w chirurgii
zatok przynosowych.

Jednoczasowo, w sàsiedniej sali, odbywa∏a
si´ niezwykle ciekawa sesja pt. „Tematy wolne”,
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podczas której swoje prace prezentowali g∏ów-
nie m∏odzi rynolodzy.

Ogromnym zainteresowaniem uczestników
cieszy∏a si´ ostatnia, piàtkowa sesja popo∏udnio-
wa, dotyczàca dylematów onkologicznych. Wy-
bitni specjaliÊci, tj. prof. E. Osuch-Wójcikiewicz,
prof. S. Bieƒ, prof. W. Golusiƒski, prof. R. Krajewski,
prof. A. Krzeski i prof. M. Misio∏ek dyskutowali
o trudnych przypadkach i b∏´dnych decyzjach
w onkologii rynologicznej. Nie zabrak∏o dyskusji
na temat prawid∏owej kwalifikacji chorych do
leczenia chirurgicznego, zakresu operacji i mo˝-
liwoÊci rekonstrukcji, a tak˝e powik∏aƒ poopera-
cyjnych.

Sobotnie obrady rozpoczà∏ prof. A. Emeryk,
który omówi∏ patomechanizm zapalenia alergicz-
nego i jego implikacje terapeutyczne, podkreÊlajàc
znaczenie zastosowania glikokortykosteroidów
donosowych w lrczeniu chorób alergicznych.

Dr M. Âwierczyƒska-Kr´pa przestawi∏a rozwój
moleku∏ glikokortykosteroidów donosowych.       

Dr P. Rapiejko przybli˝y∏ uczestnikom nowo-
czesne systemy podawania leków donosowych.

Kolejna sesja, zatytu∏owana „Wyk∏ady do za-
pami´tania”, zosta∏a przygotowana przez wybit-
nych rynochirurgów: profesorów G. Rettingera

i prof. P. Nicolai. Prof. G. Rettinger przedstawi∏
znakomity wyk∏ad pt. „How to learn septorhino-
plasty?”, w którym omówi∏ zasady septorynopla-
styki krok po kroku, w sposób niezwykle przyst´pny
i zrozumia∏y. Prof. P. Nicolai z kolei zaprezentowa∏
aktualny stan wiedzy na temat endoskopowego
leczenia guzów z∏oÊliwych masywu szcz´kowo-
-sitowego. Zosta∏y dok∏adnie omówione wskazania
i przeciwwskazania do leczenia guzów z∏oÊliwych
tej okolicy metodà endoskopowà, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem histopatologii, rozleg∏oÊci i loka-
lizacji nowotworu. 

Kolejna sesja wprowadzi∏a uczestników
w Êwiat rynologii dzieci´cej. Prof. M. Chmielik
zaprezentowa∏ mo˝liwoÊci i ograniczenia septory-
nochirurgii u dzieci, a dr L. Chmielik zapozna∏
uczestników ze specyfikà operacji endoskopowych
zatok u ma∏ych pacjentów. Prof. E. Hassmann-
-Poznaƒska przedstawi∏a problem guzów nosa
i zatok w rynologii dzieci´cej. Prof. G. Niedzielska
pokaza∏a aspekty foniatryczne schorzeƒ górnych
dróg oddechowych u dzieci, doc. B. Zielnik-
-Jurkiewicz przypomnia∏a zebranym odr´bnoÊci
zapaleƒ zatok u ma∏ych dzieci, a prof. A. Zakrzewska
omówi∏a schorzenia alergiczne górnych dróg od-
dechowych w wieku rozwojowym. Najciekawszy
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Dr Zbigniew Âwierczyƒski 

Dr hab. Wojciech MikulewiczProf. Andrzej Obr´bowski
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by∏ wyk∏ad dr J. Mierzwiƒskiego o rzadkich przy-
padkach operacyjnych guzów podstawy czaszki
u dzieci.

Sobotnia sesja popo∏udniowa, poÊwi´cona chi-
rurgii plastycznej twarzy, z udzia∏em znakomitych
rynochirurgów, by∏a prawdziwà „ucztà naukowà”
dla uczestników Konferencji. Prof. G. Rettinger
omówi∏ dok∏adnie technik´ wykonywania septo-
plastyki, z uwzgl´dnieniem zasad rekonstrukcji
chrzàstki przegrody nosa, wskazaƒ i przeciw-
wskazaƒ, a tak˝e powik∏aƒ tej operacji. 

Dr M. Krawczyƒski przedstawi∏ septoplastyk´
jako operacj´ estetycznà. Obaj autorzy podczas
swoich wyk∏adów zaprezentowali interesujàce
w∏asne przypadki kliniczne. 

Natomiast dr H. Gassner zmierzy∏ si´ z trud-
nym tematem, jakim sà powik∏ania po rynopla-
stykach. 

Prof. G. Rettinger zapozna∏ uczestników z
mo˝liwoÊciami rekonstrukcji w nosie rozszczepo-
wym, przedstawiajàc bardzo pouczajàce przypadki
kliniczne, z dok∏adnym omówieniem ka˝dego
z nich, dr H. Gassner szeroko omówi∏ technik´  chi-
rurgicznego liftingu twarzy, a dr M. Krawczyƒski
przedstawi∏, na podstawie w∏asnego doÊwiadcze-
nia, mo˝liwoÊci bezpiecznej blefaroplastyki.

W sobotni wieczór w „Fabryce Trzciny” odby∏
si´ VII Wieczór Autorski prof. Antoniego Krzeskiego.
W tym roku pretekstem do spotkania by∏o ukaza-
nie si´ kolejnego doskona∏ego podr´cznika rynolo-
gii pod redakcjà prof. A. Krzeskiego pt „Chirurgia
zatok przynosowych – dost´py zewnàtrznosowe”.
UroczystoÊç tradycyjnie poprowadzili Ewa Woydy∏∏o
i Wiktor Osiatyƒski. Wieczór rozpoczà∏ si´ wr´-
czeniem godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
znakomitemu otorynolaryngologowi i chirurgo-
wi plastycznemu twarzy, dr H. Gassnerowi
z Niemiec. Nast´pnie prof. A. Krzeski przedsta-
wi∏ wspó∏autorów podr´cznika. W drugiej zaÊ
cz´Êci wieczoru poezj´ i proz´ Cypriana Kamila
Norwida czytali Zofia Kucówna, Ewa Osuch-
-Wójcikiewicz, Stanis∏aw Bieƒ, Wojciech Golusiƒski
i Antoni Krzeski. Ilustracj´ muzycznà    stanowi∏y
utwory F. Chopina, C. Saint Saensa i E.W. Elgara
w wykonaniu Anny Marchwiƒskiej (fortepian)
i Tomasza Strahla (wiolonczela). Ukoronowaniem
wieczoru by∏ wspania∏y wyst´p Ewy PodleÊ, która
wykona∏a przepi´kne pieÊni   F. Chopina. Wieczór
zakoƒczy∏a smakowita kolacja z winem i muzykà.

dr med. Oksana Wojas 
Warszawa, grudzieƒ 2011


