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Początki mojego kształcenia chirurgicznego przypadły na lata, 
kiedy Polska należąc do bloku komunistycznego była izolowana 
od kontaktów ze światem, mówimy dzisiaj, że znajdowała się za 
żelazną kurtyną.  Dotyczyło to całego naszego życia, w tym tak-
że medycyny. 

Kiedy po 40 latach pracy, patrzę na swoją drogę zawodową za-
stanawiam się, czy osiągnięcie biegłości w chirurgii zawdzięczam 
mojemu doświadczeniu i umiejętnościom manualnym, czy także 
mnie, ale nie tylko mnie, pomógł postęp technologiczny. 

Moimi mistrzami i nauczycielami byli dwaj wielcy chirurdzy pol-
scy – pierwszy mój nauczyciel to prof. Zdzisław Łapiński. Manu-
alny geniusz i niezwykły strateg operacyjny. Miał jedną wadę, ale 
kto ich nie ma. W 1975 r. obroniłem pracę doktorską. W 1977 r. 

zostałem konsultantem w dziedzinie chirurgii. Wiedziałem, że dla 
dalszego kształcenia powinienem pojechać na stypendium postdo-
ca do jakiegoś ośrodka za granicą.  Prof. Z. Łapiński uważał, że od 
niego nauczę się całej chirurgii. Nie posłuchałem szefa i przy jego 
cichym przyzwoleniu w 1978 r. znalazłem się w ramach Stypendium 
Humboldta w Heidelbergu, a Kliniką w tym ośrodku kierował nie 
byle kto, bo sam prof. Fritz Linder (1). W jego Experimentale Chi-
rurgie Abteilung zacząłem swoje badania do tez habilitacyjnych.

Drugim mentorem mojego życia w dziedzinie chirurgii był prof. 
Jerzy Szczerbań. Zaszczepił we mnie zainteresowania chirurgią 
wątroby. Był mistrzem zespoleń portokawalnych u chorych z nad-
ciśnieniem wrotnym (bo tak wtedy leczyło się tych chorych) i choć 
sam nigdy nie przeszczepiał wątroby, skłonił mnie i innych lekarzy 
z naszej Kliniki do kształcenia się w transplantacjach wątroby. To 
jego stymulacja spowodowała, że w 1993 r. wyjechałem do Ville-
juif, do wielkiego mistrza chirurgii wątroby prof. Henri Bismutha. 
Właśnie wtedy prof. Henri Bismuth z Zespołem celebrował 1000 
przeszczepienie wątroby w jego ośrodku.

Niewątpliwie należę jeszcze do tej grupy chirurgów, którzy byli 
wykształceni bardzo wszechstronnie. Moje przygotowanie chi-
rurgiczne obejmowało umiejętność wykonania wielu zabiegów 
urologicznych, neurochirurgicznych, torakochirurgicznych, ale 
także operacji na otwarto pękniętego tętniaka aorty brzusznej czy 
bypassu udowo-podkolanowego.  W operacjach jamy brzusznej 
byłem, a myślę, że nadal jestem biegły w pełnym zakresie – za-
równo w operacjach na jelicie grubym, trzustce, jak i żołądku. 
Taką drogę przebywali i inni chirurdzy w tamtych latach.  Byli-
śmy jednak świadkami szczególnego procesu. Rozwój technologii 
pomagał nam wykonywać szereg operacji i lepiej leczyć, ale nowe 
technologie wymuszały na nas zmianę podejścia do sztuki chi-
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E. Kausch, A. O. Whipple, M. Trede, M. Buchler, M. Gagner i A. 
Pomp są mistrzami chirurgii.  

Zastanówmy się dalej, kim są współcześni chirurdzy, którzy ope-
rują za pomocą robota. Czy prof. G.B. Cadiére, który w marcu 
1997 r. (9) wykonał za pomocą robota pierwszą cholecystekto-
mię jest mistrzem w chirurgii? Ruchy wykonywane przez chirur-
ga siedzącego przy konsoli są powtarzane przez końcówki robota. 
Przeciwnicy spojrzenia na takiego chirurga powiedzą, że to tech-
nika komputerowa i rozwój inżynierii medycznej zapewnia moż-
liwość wykonania operacji. To prawda, ale tymi ruchami ktoś ste-
ruje. Chirurg, który siedzi przy konsoli. Sceptycy takiej techniki 
chirurgicznej zastanawiają się: co się stanie, jeśli dojdzie do powi-
kłania w polu operacyjnym, czy operator posługujący się robotem 
otworzy brzuch i skoryguje powikłanie. Patrząc perspektywicznie 
sądzę, że sprawność w chirurgii robotowej pozwoli naprawić po-
wikłanie technikami, w których są wyszkoleni. 

Tego typu technologia stała się przyczynkiem do stworzenia no-
wego sposobu szkolenia chirurgów w dziedzinie chirurgii robo-
towej. Szkolenie odbywa się poprzez analizę zapisów video z wy-
konanego zabiegu. Tę analizę prowadzi sam operator. Jest to, więc 
szkolenie nie przez  mentora, ale poprzez ocenę własnych błędów 
analizowanych przez wykonującego zabieg chirurga.  Nadal ist-
nieje „klasyczne” szkolenie w robotic surgery opierające się na 
obserwacji szkolącego się chirurga przez trenera, który koryguje 
nieprawidłowe ruchy i popełniane błędy.  

W 1963 r. Thomas Starzl w Denver (10) rozpoczął erę transplanta-
cji wątroby. Nikt nie ma wątpliwości, że był on wielkim Master in 
Surgery. Thomas Starzl był również niezwykle twórczą osobowo-
ścią. Nie tylko genialnie operował, ale stale udoskonalał technikę 
operacyjną. Był również mistrzem w rozwiązywaniu różnego ro-
dzaju problemów logistycznych czy organizacyjnych.

Przykład Thomasa Starzla pokazuje, że mistrzowie w zawodzie 
nie rodzą się, a dochodzą do swojego mistrzostwa ciężką pracą.  
T. Starzl doktoryzował się z neurofizjologii, a następny okres jego 
badań dotyczył operacji na otwartym sercu. Chirurgia wątroby po-
chłonęła go w tym czasie, gdy Welch zaproponował przeszczepienie 
wątroby, jako wątroby dodatkowej, które nie dało dobrych wyników.

Starzl przemyślał dokładnie problem podwójnego układu naczy-
niowego w wątrobie. Poza przemyśleniami związanymi z techniką 
operacyjną fascynowały go problemy immunosupresji, chimery-
zmu i innych zagadnień związanych z odrzucaniem narządu. Czyż 
takie spojrzenie nie wskazuje na fakt, że Starzl – mistrz w chirurgii, 
był równocześnie mistrzem w medycynie. Spójrzmy, czy i jemu 
pomogła technologia. Nie można odpowiedzieć na to pytanie, że 
nie. Wraz z doskonaleniem aparatury diagnostycznej pojawiła się 
możliwość oceny przepływu krwi w naczyniach przeszczepionej 
wątroby (badania Dopplera), rozwój tomografii komputerowej 
zapewnił nie tylko rozpoznawanie zmian ogniskowych w wątro-
bie, ale także wizualizację naczyń w wątrobie przeszczepionej za 
pomocą angio CT. Ogromny postęp technologiczny w badaniach 
na drogach żółciowych za pomocą wstecznej cholangiopankre-
atografii dał szansę wielu chorym z powikłaniami żółciowymi po 
transplantacji wątroby. Ale te wszystkie osiągnięcia sprzętowe nie 
zmienią faktu, że Thomas Starzl, Sir Roy Calne, Henri Bismuth, to 
niezwykli mistrzowie i wizjonerzy. Technologia pomagała i poma-
ga, ale nie jest dominantą.

rurgicznej. Musieliśmy zmieniać manualną biegłość operatorów 
na umiejętność przystosowania się do nowego sprzętu, w tym do 
wykonywania zabiegów metodą chirurgii małoinwazyjnej. Od Sir 
Alfreda Cuschieri’ego z Uniwersytetu w Dundee uczyłem się tech-
niki laparoskopowej i należę do pionierów tych operacji w Polsce.  

Wrócę teraz do spojrzenia historycznego na chirurgię i chirurgów.

W okresie wojen napoleońskich najpopularniejszym chirurgiem 
był Dominique Jean Larrey (2), który wg zapisków z tamtego okre-
su w czasie kampanii rosyjskiej w ciągu 24 godzin wykonywał 200 
amputacji kończyn. Każdy z nas musi przyznać, że musiał  to być 
mistrz nad mistrzami  w tym zakresie chirurgii. Ale już później tacy 
chirurdzy przestali imponować. Przyczynił się do tego postęp w zro-
zumieniu patofizjologii w chirurgii, w diagnostyce, ale i w techno-
logii.   Musimy przypomnieć sobie, że dopiero ok. 1830 r. poznano 
pierwsze środki znieczulające – eter, podtlenek azotu i chloroform.  

W latach 50 – 60  XX w. polski chirurg profesor Józef Gasiński  
(twórca śląskiej szkoły chirurgicznej) (3) był znany z niezwykłej 
sprawności operacyjnej, bowiem mając do dyspozycji skalpel, 
nożyczki,  kleszczyki Peana i Kochera wykonywał subtotalne wy-
cięcie żołądka z zespoleniami w ciągu 15 minut, nie dysponując 
staplerem, nożem harmonicznym ani koagulacją argonową. Po-
wstaje pytanie, czy mamy wspominać te lata i mistrzów chirurgii, 
jako pokolenie wielkich chirurgów, które odeszło? A może to oni 
stymulowali postęp technologiczny.

W czasie mojego drugiego pobytu na stypendium Humboldta w 
Klinice w Mannheim obserwowałem genialne ruchy operacyjne 
podczas wykonywania dudodenopankreatektomii przez prof. Mi-
chaela Trede. Śmiał się wtedy do mnie, że używa podczas operacji 
mannheimer lasera do koagulowania krwawienia, a była to pęseta, 
którą profesor precyzyjnie dotykał miejsca krwawienia, a do pę-
sety asystent przykładał zwykłą koagulację monopolarną. Wyniki 
operacji prof. Michaela Trede (4), jak i innego znakomitego chirur-
ga z Heidelbergu Markusa Büchlera (5) są w świecie powszechnie 
znane. Dla przypomnienia operację tę po raz pierwszy w 1909 r. 
wykonał Walther Carl Eduard Kausch (6), ale rozpropagował  tę 
metodę Allen Oldfather Whipple (7) i dlatego znana jest od lat, 
jako operacja Whipple’a. Cała ta czwórka to genialni operatorzy, 
którzy do wykonania operacji potrzebowali nazwijmy to klasycz-
nych narzędzi chirurgicznych. Ale czy dzisiaj w erze chirurgii ma-
łoinwazyjnej, gdy chirurg za pomocą  techniki laparoskopowej 
może wykonać tę samą operację, oznacza, że robi coś więcej? W 
1994 r. M. Gagner i A. Pomp (8), jako pierwsi opisali  procedurę 
laparoskopową  Whipple’a. Czy znaczy to, że Walther Carl Eduard 
Kausch, Allen Oldfather Whipple czy Michael Trede byli mistrza-
mi chirurgii, a Gagner i Pomp to tylko dodatki do nowoczesnego 
sprzętu laparoskopowego? Czy ci ostatni  jako współcześni chirur-
dzy są jeszcze mistrzami chirurgicznymi czy tylko dodatkami do 
nowych technologii. Nie, M. Gagner i A. Pomp są także mistrza-
mi, którzy posiedli biegłość w stosowaniu narzędzi do chirurgii 
laparoskopowej. M. Gagner i A. Pomp, a także inni operatorzy 
potrafią doskonale korzystać z nowych technologii. Można poku-
sić się i porównać  czas wykonania operacji laparoskopowo i ilość 
utraty krwi podczas obydwu typów operacji.  Zabieg wykonany 
za pomocą techniki laparoskopowej trwa 9 – 10 godzin i pociąga 
za sobą utratę ok. 140 ml krwi. Operacja metodą  klasyczną  trwa  
4-5 godzin i skutkuje porównywalną utratą krwi. Chciałbym pod-
kreślić, że w moim odczuciu cała wymieniona szóstka, tzn. W. C. 
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Nie jest moją mocną stroną chirurgia naczyniowa, choć w swoim 
życiu chirurgicznym wykonałem wiele operacji naczyniowych, 
w tym także u chorych z zespołem Leriche’a. Były to zabiegi na 
otwarto z wszczepieniem rozwidlonych protez naczyniowych. Przy-
pomnijmy tu postać francuskiego chirurga  René Leriche’a (11). 
W swoich wypowiedziach (a były to lata 30. XX w.) wyrażał z nie-
pokojem opinię, że może nadejść moment, kiedy chirurg będzie 
operował pacjenta, którego sam nie zbadał. Umiejętności technicz-
ne wykonania operacji będą ważniejsze od elementu terapeutycz-
nego. Czy taki chirurg będzie to mistrz chirurgii, czy rzemieślnik? 
Jeśli obecny postęp technologiczny doprowadziłby do takiej sytu-
acji, to ja powątpiewałbym w mistrzostwo chirurgiczne.

W innym zdaniu R. Leriche przestrzegał przed odhumanizowa-
niem medycyny. Pisał, że zmiany w medycynie toczą się, jakby 
przechodził huragan. Huragan, który przynosi nowe rozwiązania 
technologiczne. Ale w tym “huraganie” nowych technologii, nie 
wolno nam zapomnieć o chorym człowieku. Nowe technologie 
mają służyć pacjentowi.

Myślę, że warto zapamiętać te zdania, bowiem wypowiadane w 
latach 30. ubiegłego stulecia nabrały jeszcze większej wartości w 
nowym millennium i przy niezwykle burzliwym rozwoju chirur-
gii. R. Leriche już wtedy przestrzegał przed fascynacją rozwojem 
technologii. Niemniej podkreślał, że chirurg aby pracować we wła-
ściwy sposób, musi być doskonale wyposażony sprzętowo.

Dla zrozumienia pojęcia mistrz w chirurgii przytoczę jeszcze jed-
ną myśl wypowiedzianą przez R. Leriche’a. 

„Jeśli chirurg podczas operacji uważa, że zadanie jest trudne i ma 
poczucie, że nie posiada wszystkich wymaganych kwalifikacji do 
wykonania go, to jego obowiązkiem jest zwrócić się o pomoc do in-
nych, bardziej kompetentnych”. 

Sformułowanie o „świadomości swoich możliwości” jest jednym 
z fundamentów moralności w chirurgii. Nakazuje ono znajomość 
własnych ograniczeń i zakazuje ich przekraczania. Dobrze prze-
myślana decyzja o wycofaniu się podczas operacji, nie będzie po-
wodem do upokorzenia. 

Czyż te zdania nie wskazują, że mistrz, to nie tylko osoba, któ-
ra osiągnęła biegłość w dziedzinie chirurgii, ale ma także anali-
tyczne podejście i potrafi podejść krytycznie do swoich działań. 
Wielokrotnie zdarza się, że współczesny chirurg podczas operacji 
laparoskopowej, mimo fantastycznego sprzętu, doskonałej wizu-
alizacji za pomocą techniki 3D popełnia błędy, chociaż powinien 
odstąpić od dalszego preparowania techniką laparoskopową. Czyż 
chirurg, który umie podjąć taką decyzję nie jest prawdziwym, od-
powiedzialnym mistrzem?

Analizując pojęcie mistrzostwa w chirurgii i odniesienie do 
postępu w technologii przypomnę jeszcze jedną wielką postać 
chirurgii. Był nią Amerykanin Michael Ellis DeBakey (12), zna-
komity operator, a równocześnie  konstruktor i wynalazca. W 
wieku 23 lat, jako student opracował pompę rolkową, która nie-
stety została dopiero 20 lat później wykorzystana w konstrukcji 
płucoserca. Był jednym z pierwszych, który wykonał bypassy 
wieńcowe, w 1953 r. wykonał, jako pierwszy, endarteriektomię 
tętnicy szyjnej. Był także pionierem w budowie sztucznego 
serca i jako pierwszy zastosował je podczas operacji u chore-

go. Był także tym, który, jako pierwszy zastosował protezy da-
kronowe w leczeniu chorych z niedrożnością ich własnych na-
czyń tętniczych. Czy przykład DeBakeya  nie świadczy o tym, 
iż mistrzostwu w chirurgii może towarzyszyć  kreatywność  
technologiczna. 

Mój przyjaciel prof. Daniel Jaeck opowiadał mi o swoim pobycie w 
Wietnamie i pracy z  prof. Ton That Tungiem. Chirurg ten w latach 
30. XX w. jako młody badacz i anatom kształcący się na zwłokach 
znalazł drogi żółciowe zmarłego wypełnione robaczycą. Dało mu 
to asumpt do badania anatomii wątroby i dróg żółciowych. 

Ton That Tung (13), jako znawca anatomii i topografii wątroby 
rozpowszechnił w chirurgii wątroby technikę rozdzielania miąż-
szu za pomocą palców chirurga tzw. digitoklazję.  Digitoklazja nie 
była jego wymysłem. W piśmiennictwie opisał tę technikę profe-
sor Lin, chirurg z Tajwanu, ale była to operacja brutalna, podczas 
gdy w rękach Tunga odbywała się zgodnie ze znajomością anato-
mii wątroby. W latach 60. i 70. XX w. Tung wykonywał setki re-
sekcji wątroby metodą finger fracture ze śmiertelnością chorych 
rzędu kilku procent. Niewątpliwe Tung jest przykładem chirurga 
wątroby, który bez nowoczesnej technologii, posiadając doskonałe 
umiejętności manualne i znajomość anatomii wątroby był praw-
dziwym mistrzem w chirurgii.  

Takie samo zdanie można zastosować patrząc na osiągnięcia  pro-
fesora Henri Bismutha. W 1970 r. rozpoczął program przeszcze-
piania wątroby. Były to lata, kiedy możliwości diagnostyczne (USG 
z Dopplerem, CT, MR) były bardzo ograniczone. Czy to znaczy, 
że gdyby profesor Bismuth zaczynał swój program transplantacji 
dzisiaj, to nie byłby wielkim chirurgiem, a tylko dodatkiem do no-
woczesnej technologii. Absolutnie nie. Nowoczesne technologie 
byłyby dodatkiem do jego mistrzostwa, zarówno manualnego, jak 
i wyprzedzającej czas myśli chirurgicznej. 

Warto może podkreślić, że master w chirurgii to nie tylko mistrz w 
polu operacyjnym w sensie wykonawstwa, to także strateg, który 
wie, czy można operować, umie zaplanować przebieg operacji, w 
sytuacjach trudnych, nieraz dramatycznych potrafi zachować zim-
ną krew i uchroni chorego przed śmiercią na stole operacyjnym, 
ale także potrafi właściwie ocenić sytuację i wycofać się z pełnego 
zakresu zabiegu, jeśli jest on niewykonalny. Ponadto potrafi pro-
wadzić chorego po operacji. Dlatego taki chirurg, jak prof. Henri 
Bismuth nigdy nie będzie dodatkiem do nowoczesnej technologii. 

Po tych wszystkich rozważaniach odniosę się do artykułu zamiesz-
czonego w marcu 2017 r. w Annals of Surgery (14).

Zaczyna się on zdaniem: „Sala operacyjna jest miejscem wysokiego 
ryzyka. Wcześniejsze badania wykazały, że w salach operacyjnych 
występuje od 39,6% do 54,2% zdarzeń niepożądanych, ale aż 1/3 
do 1/2 tych zdarzeń jest możliwa do uniknięcia”.

Z pracy tej także wynika, że błędy techniczne, błędy manualne po-
pełniane przez chirurga podczas operacji są nie do naprawienia 
poprzez nawet najlepszą opiekę okołooperacyjną. Ale jednocześnie 
podkreśla się, że istnieje bardzo duża korelacja pomiędzy doskona-
łą techniką operacyjną a wynikami leczenia chorych, poczynając 
od wyników śródoperacyjnych, pooperacyjnych, krótko- i  dłu-
goterminowych. A samą ocenę pracy chirurga należy wykonywać 
na bieżąco, bowiem pozwoli to na wychwycenie niedoskonałości 
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Podsumowując nie ma wątpliwości, że mimo ogromnego postępu 
technologicznego wyniki operacji w dużej mierze zależą od manu-
alnej  poprawności operacji. Podstawą do takiej oceny jest analiza 
liczby powikłań i śmiertelność. Natomiast istotnym elementem 
jest bezpośrednia ocena operacji przez trenera lub na podstawie 
zapisów elektronicznych, ale na ocenę  wartości operatora powin-
na także wpływać ocena jakości życia wyrażana przez chorego.

manualnej i błędów technicznych.  Pośrednia ocena wartości chi-
rurga nie jest najlepszym elementem jego oceny, raczej powinna 
się opierać na bezpośrednich obserwacjach lub obserwacjach jego 
działań zarejestrowanych na nośnikach magnetycznych.

Z badań tych jednoznacznie wynika, że umiejętności chirurgicz-
ne mają podstawowe znaczenie dla wyników leczenia chorych. 

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

 
Cytowanie pracy:

Liczba słów: 2300                 Liczba stron: 4                 Tabele: –                 Ryciny: –                 Piśmiennictwo: 14

10.1097/SLA.0000000000002364 www.annalsofsurgery.com ISSN: 0003-4932/17/26605-0703

Copyright © 2017 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

Marek Krawczyk, MD, PhD, Department of General, Transplant and Liver Surgery, Medical University of Warsaw, Warsaw, 
Poland; E-mail: marek.krawczyk@wum.edu.pl

Krawczyk M.: Modern Surgeons: Still Masters of Their Trade or Just Operators of Medical Equipment?; Annals of Surgery  
Volume 266, Number 5, November 2017; 703 - 705

PIŚMIENNICTWO:
1. Available at: https://www.klinikum.uni–heidelberg.de/Geschichte–der–Kli-

nik. 104635.0.html.

2. Available at: http://www.trauma.org/archive/history/larrey.html.

3. Available at: http://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&-
-view=article&id=210:profesor–jozef–gasinski–tworca–slaskiej–szkoly–chi-
rurgicznej&catid=92:prace–centrum&lang=pl.

4. Richter A, Niedergethmann M, Sturm JW, et al. Long-term results of partial 
pancreaticoduodenectomy for ductal adenocarcinoma of the pancreatic head: 
25-year experience. World J Surg. 2003;27:324–329.

5. Büchler MW, et al. Pancreatic Cancer. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg; 2011.

6. Kausch W. Das Carcinom der Papilla duodeni und seine radikale Entfernung. 
Beitr Klin Chir. 1912;78:439–486.

7. Whipple AO, Parsons WB, Mullins CR. Treatment of carcinoma of the am-
pulla of Vater. Ann Surg. 1935;102:763–779.

8. Gagner M, Pomp A. Laparoscopic pylorus-preserving pancreaticoduodenec-
tomy. Surg Endosc. 1994;8:408–410.

9. Himpens J, Leman G, Cadie´re GB. Telesurgical laparoscopic cholecystecto-
my. Surg Endosc. 1998;12:1091.

10. Available at: http://www.starzl.pitt.edu/about/starzl.html.

11. Akca T. Audin. Rene Leriche and ‘‘Philosophy of Surgery’’ in the light of con-
temporary medical ethics. Turkish J Surg. 2013;29:131–138.

12. Available at: http://www.nytimes.com/2008/07/13/health/12cnd–debakey. html.

13. Helling ThS, Azoulay D. Ton That Tung’s Livers. Ann Surg. 2014;259: 1245–1252.

14. Fecso AB, Szasz P, Kerezov G, et al. The effect of technical performance on pa-
tient outcomes in surgery.Asystematic review. Ann Surg. 2017;265:492–501.


