Chirurgia ogólna wczoraj, dziś i jutro…
Odwieczne problemy w nowej rzeczywistości

Profesor był surowy, wymagał od swych współpracowników
obowiązkowości i poświęcenia się całkowicie pracy klinicznej.

Michał Drews
Poznań

Nie pozwalał na dodatkowe zatrudnienie i praktykę prywatną.

65 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich
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Łódź

Ludwik Rydygier

Nie znamy bowiem wszystkich szczegółów składających się na sylwetkę
tego chirurga i nic nie wiemy o wielu faktach z jego życia.
Jedna tylko strona działalności Rydygiera jest dostatecznie poznana.
Jest to działalność chirurgiczna.

…ogrom pracy dokonanej przez pokolenie pionierów ery antyseptycznej
i aseptycznej, do których należał i Ludwik Rydygier,
w skali światowej jest niemniejszym wkładem niż wielkie odkrycia
Röentgena, Skłodowskiej-Curie, Fleminga i wielu innych.

Niewiele wiemy o jego zainteresowaniach umysłowych, o jego
życiu kulturalnym i rodzinnym.

Dębicki K. 1959r.

Sokół St. 1959r.
Ludwik Rydygier

Ewolucja specjalności zabiegowych

…jestem człowiekiem szczęśliwym i zawodowo spełnionym,
ponieważ w początkach mojej pracy chirurga operowałem wszystko.
Wykonywałem operacje z zakresu neurochirurgii, traumatologii,
kardiochirurgii, chirurgii dziecięcej, urologii, chirurgii naczyniowej
oraz oczywiście z tzw. obecnie chirurgii ogólnej.
S.Z.
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CHIRURGIA SZCZĘKOWA

W 1965 roku w Polsce było 3.204 chirurgów

UROLOGIA

(w tym chirurdzy dziecięcy, torakochirurdzy,
neurochirurdzy, ortopedzi i traumatolodzy)

CHIRURGIA KOLOREKTALNA
CHIRURGIA WĄTROBY
CHIRURGIA MAŁOINWAZYJNA

11 chirurgów / 100 tys.
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dane z 1965 roku

PowaŜnym problemem z punktu widzenia dalszego rozwoju naszej
dyscypliny zawodowej jest spadek zainteresowania

Baza – 1965r.
35.064 łóŜek chirurgicznych
111 łóŜek / 100 tys. ludności
Leczonych „aktywnie” 70% hospitalizowanych
-traumatologia, operacje z powodu tzw. „ostrego brzucha”

- Konieczność zwiększenia specjalistycznej kadry

pielęgniarskiej;
- Nadzór specjalistyczny- zwiększenie udziału

samodzielnych pracowników nauki;

młodych lekarzy specjalizacją chirurgiczną.

Spowodowane jest to cięŜkością pracy chirurga, jego wielką

Śmiertelność z przyczyn chirurgicznych –
7% / 100 tys.

- Przychodnie chirurgiczne lokalizowane przy

oddziałach szpitalnych powiązane z nimi
organizacyjnie i personalnie;

odpowiedzialnością przy jednakowych uposaŜeniach.

Traumatologia i zespół „ostrego brzucha”
są obecnie i będą w przyszłości zasadniczymi
problemami leczniczymi oddziałów chirurgicznych.

- Opracowanie sposobów pozyskiwania kandydatów

do zawodu chirurga;

Nielubowicz J, Rudowski W
Stan Medycyny Polskiej w Opinii Polskich Towarzystw Lekarskich
Obecny stan chirurgii w Polsce
Sprawy naukowe
PZWL 1971r.
- Znaczne zwiększenie nakładów na sprzęt
- Z przeglądu całości prac chirurgicznych opublikowanych

w ciągu 20 lat wynika bardzo duŜe doświadczenie kliniczne
chirurgii polskiej i tę część dorobku moŜna uznać
za najcenniejszą;
- Oceniając całość tego dorobku naleŜy stwierdzić, Ŝe liczba

prawdziwie odkrywczych i oryginalnych publikacji jest dość
skromna;

i aparaturę;
- Stworzenie zakładów i laboratoriów chirurgii

doświadczalnej;
- OdciąŜenie grup pracowników badawczych od prac

Prof. dr hab. med. Jan Kulig
2009r.

administracyjnych i dodatkowych prac zarobkowych

- Za niewystarczającą trzeba uznać bazę doświadczalną

chirurgii polskiej.

- Małe zainteresowanie chirurgią młodych lekarzy;

Liczba czynnych zawodowo chirurgów: 8.809
(7,24% lekarzy)
Liczba chirurgów kobiet: 1.077
Liczba chirurgów na 100.tys. mieszkańców 16,86

Zgony w oddziałach chirurgicznych

1,4 %

Wiek chirurgów

- w oddziałach chirurgii ogólnej 45.622 chorych
(86,3%)

Leczenie chirurgiczne chorych z nowotworami
w 2006 r.
52.845 chorych

- Odchodzenie lekarzy z chirurgii ogólnej do wąskich

specjalności szczegółowych;
- Nadumieralność chirurgów w stosunku do innych grup

31-65 r.Ŝ.
50-65 r.Ŝ.
powyŜej 65 r.Ŝ.

- 6.844
- 50%
- 1.687

zawodowych lekarzy;
W oddziałach chirurgicznych pracuje 3.519

Mamy coraz więcej szczegółowych specjalizacji
z wąskich dziedzin chirurgii

Liczba łóŜek chirurgicznych

Brakuje chirurgów ogólnych – około 600!

17.050

Pod względem liczby chirurgów na 100 tys. mieszkańców
Polska jest na jednym z ostatnich miejsc
i wyprzedza jedynie Albanię, Turcję
i Czarnogórę.

1. Program specjalizacji w chirurgii ogólnej
wymaga i będzie wymagał w przyszłości weryfikacji
zakresu wiedzy, nabywanych umiejętności
i doświadczenia z uwzględnieniem wymagań
Unii Europejskiej;

Dane WHO 2006r.

Niedoszacowanie procedur chirurgicznych
w granicach 15%

1. Nabór kandydatów, likwidacja staży podyplomowych
2. Specjalizacja jedno- czy dwustopniowa?
3. Zmierzch autorytetów, relacji „mistrz-uczeń”,
tzw. szkół chirurgicznych

2. Konieczne są konkretne działania zmierzające
do pozyskiwania kandydatów do zawodu chirurga
ogólnego, sprawnego realizowania programu
specjalizacji i nie budzącego zastrzeŜeń
egzaminu specjalizacyjnego;

3. Nie moŜna realizować Ŝadnej specjalizacji bez
zapewnienia odpowiednich środków finansowych;
4. Chirurgia ogólna powinna być zaliczona
do specjalizacji priorytetowych ze względu
na braki kadrowe, trudności z pozyskaniem lekarzy
chętnych do specjalizacji w tej dziedzinie,
nadumieralności chirurgów wywołanej cięŜką pracą
i ciągłym stresem.

Po wysłuchaniu kursu chirurgii ogólnej wstąpcie panowie do kliniki
chirurgicznej. W półroczu 7. i 8., pracując jako praktykanci,
zaczniecie sprawdzać wiedzę swoją na przypadkach konkretnych
i przyzwyczajać się będziecie do skupiania posiadanych wiadomości
do odróżniania rzeczy ważnych od nieważnych.

Staż jest okazją do uzupełnienia braków w wykształceniu
medycznym, do opanowania techniki wykonywania zabiegów,
prowadzeniu dokumentacji oraz załatwiania spraw natury
administracyjno-porządkowej
…podstawowym celem kształcenia w czasie stażu jest wdrożenie
młodego lekarza do pracy w zespole.

Poznacie przy tym braki wykształcenia waszego i braki te musicie
uzupełnić przez usilną pracę domową.

Wasyluk J, Bielecki K

4. Ograniczenie udziału w szkoleniu zawodowym
Uczelni Medycznych, konsultantów wojewódzkich,
organizacji korporacyjnych i towarzystw naukowych.

Ci jednak z waszego grona, którzy zechcą wykształcić się
na chirurgów, daleko jeszcze będą od celu.

O chirurgii polskiej końca XX wieku
Warszawa 2001r.
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Telemedycyna - wspomaganie rozwiązań terapeutycznych;
Rozsądny rozwój technik małoinwazyjnych, w tym endoskopii
zabiegowej;
Chirurgia transplantacyjna;
Zastosowanie robotyki w tym nanorobotyki w chirurgii;
Leczenie w oparciu o genoterapię, leczenie biologiczne i
komórki macierzyste;
Chirurgia wszczepiania układów scalonych
Nowa technologia zwalczania zakażeń
Oddalenie się chirurga od pacjenta!
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Obciążenia wynikające z odpowiedzialności sądowo-karnej
lekarzy;
Wzrastające obciążenia administracyjne chirurgów;
Trudności w obiektywnej ocenie wartości produktów postępu
techniki medycznej i nowych terapii;
Nieokreślona rola, miejsce i finansowanie Szpitali Klinicznych
w systemie ochrony zdrowia (referencyjność medyczna?,
dydaktyka, nauka)

Nadchodzące przemiany mogą mieć nie tylko aspekty pozytywne
lecz również negatywne i każdy z poprzednio omówionych
kierunków rozwoju chirurgii, w pewnym stopniu jest dla mnie
niepokojący mogąc stworzyć zagrożenie istotnych jej wartości.

5. Nieokreślona pozycja towarzystw naukowych i korporacji
zawodowych w kształtowaniu obrazu chirurgii przyszłości;
6. Wzrastająca liczba chorych w tzw. wieku podeszłym stwarzająca
problemy medyczne i ekonomiczne

… uważam, że chirurg powinien mieć kontakt z pacjentem jako lekarz…
Popiela T, PPCh 12, 1997
Dokąd zmierza chirurgia
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Etyka i odpowiedzialność moralna chirurga nie może zostać
przyćmiona przez największe osiągnięcia.
Postulaty wyrażone w najstarszym kodeksie etyki lekarskiej
(Hipokratesa) „możesz”, „powinieneś”, „musisz”, „nie wolno”
są dla chirurgów nadal obowiązujące.
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