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Katedra i Oddzia∏ Kliniczny Otorynolaryngo-
logii i Onkologii Laryngologicznej zosta∏ utwo-
rzony w roku 1950 poczàtkowo jako Katedra
Chorób Uszu, Nosa, Gard∏a i Krtani Âlàskiej Aka-
demii Medycznej. W 1951 roku umiejscowiono
jà na oddziale laryngologicznym Paƒstwowego
Szpitala Klinicznego w Zabrzu. Dysponowa∏a
wtedy dwudziestoma ∏ó˝kami dla chorych. Przez
kilka lat organizowano równolegle poradni´
i pracownie, niezb´dne w funkcjonowaniu takiej
jednostki. Pierwszym kierownikiem Kliniki by∏
prof. Tadeusz Ceypek, który sprawowa∏ swojà
funkcj´ do roku 1968. Kolejnymi kierownikami
Kliniki byli prof. Wac∏aw KuÊnierczyk, doc. Kazimierz
Szymczyk, prof. Grzegorz Namys∏owski, a od 2015 r.
funkcj´ t´ pe∏ni prof. Maciej Misio∏ek.

Prze∏omem w rozwoju Kliniki by∏o obj´cie
kierownictwa przez prof. Grzegorza Namys∏ow-
skiego w roku 1992. Baz´ Kliniki poddano re-
montowi pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych.
Zwi´kszy∏a si´ wtedy liczba pracowników i po-
szerzy∏ znaczàco zakres operowanych schorzeƒ.
Kolejny gruntowny remont pomieszczeƒ oddzia-
∏u, bloku operacyjnego i poszczególnych pracow-
ni nastàpi∏ ju˝ za kadencji prof. Macieja Misio∏ka,
w 2016 roku. Wzbogacono znacznie wyposa˝e-
nie diagnostyczne, jak równie˝ sprz´t operacyj-
ny. Obecnie oddzia∏ liczy 35 ∏ó˝ek, posiada
na wy∏àcznoÊç dwie sale operacyjne, pracowni´
audiologii, foniatrii i otoneurologii. W ramach
jednostki funkcjonuje te˝ poradnia. Katedra/
Oddzia∏ zatrudnia 12 osób na etatach uniwersy-
teckich, 3 na etatach szpitalnych oraz 5 rezyden-
tów. Rocznie wykonuje si´ tu oko∏o 1800 ró˝nych
procedur operacyjnych. W dziedzinie rynochirur-
gii przeprowadzane sà wszelkie endoskopowe
operacje zatok w schorzeniach zapalnych i nowo-
tworowych; wiele z nich za pomocà nawigacji
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THE DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY
AND ONCOLOGICAL LARYNGOLOGY IN ZABRZE
MEDICAL UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE
HAS BEEN  ESTABLISHED IN 1950. THE FIRST HEAD
OF DEPARTMENT WAS PROFESSOR T. CEYPEK, NEXT
PROFESSOR W. KUÂNIERCZYK, PROFESSOR K. SZYM-
CZYK, PROFESSOR G. NAMYS¸OWSKI AND NOW
PROFESSOR M. MISIO¸EK

The doctor’s staff consists of 20 people. They are
very well educated and trained in otorhinolaryngology.
There are performed about 1800 operations per year.
Rhinosurgery – all endoscopic procedures, also with
use of navigation in chronic sinusitis, neoplasms and
the diseases of the tear ducts. Head nad neck oncology
– advanced laryngetomies (total, supracricoid) and
partial ones from external approach and endoscopic
procedures with use of the CO2 laser. Pharyngeal
operations with eventual reconstructions. Parotid
operations due to the tumors – a wide spectrum of
these operations. Many procedures in narrowing of the
glotis and subglottal area – laser arytenoidectomy
with posterior cordectomy, vocal cord laterofixation,
laser widening with the use of jet ventilation, Rhethi
II reconstruction etc. The vocal fold augmentations
and Wendler’s procedures are performed, as well.
The close cooperation was undertaken in scientific
research with many centers all over the world and in
Poland. The result of it is many valuable publications
that are citated widely. Many employees from
Department from Zabrze held honorable positions
in numerous organizations: Polish Otorhinolaryngo-
logical Head and Neck Surgery Society, European
Laryngological Society.
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Êródoperacyjnej. Wykonywane sà endoskopowe
operacje dróg ∏zowych oraz radykalne operacje
z dost´pu zewn´trznego u chorych z zaawansowa-
nymi nowotworami masywu szcz´kowo-sitowego.
W wielu operacjach wspó∏uczestniczà neurochi-
rurdzy.

W Klinice wykonuje si´ operacje uszu, tj.
operacje w przebiegu przewlek∏ego zapalenia
ucha Êrodkowego, otosklerozy, tympanosklerozy
i niektórych wad wrodzonych. Znaczàcy obszar
dzia∏alnoÊci Kliniki stanowià operacje chorych
z nowotworami gard∏a i krtani. Wykonuje si´ la-
ryngektomie ca∏kowite z wszczepieniem protezy
g∏osowej, operacje nadpierÊcienne z CHP i CHEP
oraz operacje cz´Êciowe z zastosowaniem lasera
CO2 (chordektomie i laryngektomie cz´Êciowe).
W obszarze gard∏a wykonuje si´ operacje usu-
ni´cia nowotworów dna jamy ustnej, j´zyka,
migda∏ków podniebiennych o ró˝nym zakresie
i z jednoczasowà rekonstrukcjà p∏atami uszypu-
∏owanymi i wolnymi.

Du˝y odsetek operacji stanowià operacje
gruczo∏ów Êlinowych z powodów nowotworo-
wych (∏agodnych i z∏oÊliwych, ok. 120 operacji
przyusznic rocznie) z zastosowaniem monitorin-
gu Êródoperacyjnego. WÊród operacji endosko-
powych krtani wykonywane sà (poza klasyczny-
mi – obrz´k Reinkego, polipy, guzki g∏osowe)
operacje w zw´˝eniach krtani i zw´˝eniach pod-
g∏oÊniowych – laser CO2 oraz operacje z dost´pu

zewn´trznego z rekonstrukcjà okolicy podg∏o-
Êniowej fragmentem chrzàstki ˝ebra (ang. Rethi
II). Wiele z nich wykonuje si´ przy zastosowaniu
wentylacji dyszowej (ang. jet ventilation).
W ostatnich latach zakres operacyjny krtani po-
szerzy∏ si´ o zabiegi augmentacyjne w przebiegu
jednostronnego pora˝enia fa∏du g∏osowego oraz
plastyki metodà Wendlera u osób transp∏cio-
wych. Operacje poszerzenia g∏oÊni u chorych
z obustronnym pora˝eniem fa∏dów g∏osowych
stanowià znaczàcy dorobek operacyjny Kliniki,
albowiem arytenoidektomii laserowych z chor-
dektomià tylnà wykonano w Klinice ponad
420, a laterofiksacji metodà Lichtenbergera
oko∏o 50. W ramach Kliniki funkcjonuje równie˝
pododdzia∏ dzieci´cy, gdzie hospitalizujemy
i nast´powo operujemy dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym.

Równolegle z dzia∏alnoÊcià klinicznà, a w du-
˝ym stopniu na podstawie przypadków hospitali-
zowanych i operowanych chorych, prowadzona
jest dzia∏alnoÊç naukowa, która z ka˝dym rokiem
coraz bardziej si´ rozwija. W Klinice zatrudnio-
nych jest obecnie czterech profesorów tytular-
nych: prof. Maciej Misio∏ek (2009), prof. Eugeniusz
Czecior (2014), prof. Gra˝yna Lisowska (2018)
i prof. Wojciech Âcierski (2021) oraz  doktor habili-
towany – Pawe∏ Sowa (2018). WÊród pozosta∏ych
osób jedynie trzy nie majà jeszcze stopnia doktora
nauk medycznych.
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Klinika rozwin´∏a szerokà wspó∏prac´ na-
ukowà z wieloma oÊrodkami naukowymi i uni-
wersyteckimi w Polsce i za granicà. Powsta∏y
liczne prace przy wspó∏udziale naszych licznych
partnerów z Kliniki Laryngologii Uniwersytetu
w Bazylei, Szwajcaria, z Kliniki Laryngologii
w Maiami, USA, z Aging Research Laboratory
Burnett School of Biomedical Science College of
Medicine University of Central Florida, Orlando,
USA, z Kliniki Alergologii Uniwersytetu w Me-
diolanie, W∏ochy, z Instytutu Fizyki Jàdrowej im.
Henryka Niewodniczaƒskiego PAN, Kraków,
Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, Instytu-
tu In˝ynierii Chemicznej PAN, Gliwice, z Insty-
tutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
w ¸odzi, z Instytutu Immunologii i Terapii Do-
Êwiadczalnej im. prof. Ludwika Hirszfelda PAN,
Wroc∏aw i wielu innych. Prace naukowe zespo∏u
z Zabrza sà cytowane w licznych wartoÊciowych
publikacjach na ca∏ym Êwiecie. 

Wielu pracowników pe∏ni∏o lub pe∏ni nadal
zaszczytne funkcje w organizacjach i instytu-
cjach medycznych. Prof. Grzegorz Namys∏owski

by∏ konsultantem wojewódzkim i regionalnym
województwa Êlàskiego na prze∏omie lat dzie-
wi´çdziesiàtych i dwutysi´cznych. Aktualnie
funkcj´ konsultanta wojewódzkiego ds. laryngo-
logii pe∏ni prof. Wojciech Âcierski. Prof. Maciej
Misio∏ek by∏ cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów,
Chirurgów G∏owy i Szyi przez trzy kolejne
kadencje, w latach 2004–2008. W kadencji
od 2012 do 2018 pe∏ni∏ wybieralnà funkcj´
cz∏onka Scientific Council European Laryngolo-
gical Society. Przez dwie kadencje by∏ równie˝
dziekanem Wydzia∏u Lekarskiego z Oddzia∏em
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM
(2012–2019). Wielu kolegów z Kliniki przeby-
wa∏o na wielomiesi´cznych stypendiach nauko-
wych w renomowanych oÊrodkach Europy
i Êwiata (USA, W∏ochy, Hiszpania, Szwajcaria). 

W podsumowaniu pragn´ stwierdziç, ˝e ze-
spó∏ Kliniki rozwija si´ dynamicznie i mo˝na
spojrzeç w przysz∏oÊç z optymizmem, bioràc
pod uwag´ jego zaanga˝owanie i poÊwi´cenie,
szczególnie aktywnej m∏odzie˝y. ●
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