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Prof. Wielgoś: nastąpiło oderwanie
onkologii od nauczania akademickiego

W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęła działalność pierwsza na tej uczelni Klinika Onkologii.
Powołano również Centrum Transplantologii - ogłosił rektor uczelni prof. Mirosław Wielgoś, podczas konferencji
prasowej zorganizowanej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantologii.

- I onkologia, i transplantologia to dziedziny medycyny niesłychanie istotne i dla pacjentów, i dla
społeczności szpitala – podkreślał we wtorek 28 stycznia prof. Wielgoś.
O tym, że onkologia jest nie tylko istotna, ale wręcz kluczowa – i jej znaczenie będzie rosnąć – mówią
twarde dane. Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce dochodzi już do 170 tysięcy rocznie, stałą
opieką onkologiczną jest objętych milion pacjentów. Za pięć lat, jak szacują specjaliści, rocznie
nowych przypadków może być już 225 tysięcy. - Klinika Onkologii WUM doskonale wpisuje się w plan
poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory oraz w Narodową Strategię Onkologiczną podkreślił rektor uczelni. Ma zapewnić kompleksową diagnostykę i leczenie onkologiczne w jednym
miejscu, co zwiększy komfort pacjenta i jakość leczenia. Przyczyni się także do lepszego kształcenia
studentów z zakresu onkologii. Prof. Wielgoś ubolewał, że zapadły decyzje „wyprowadzające”
onkologię ze szpitali klinicznych (a w każdym razie ograniczające jej możliwości rozwoju) do
instytutów onkologii i centrów onkologii. Prymat monospecjalistycznych ośrodków utrzymuje się do
dziś i – sądząc po zapowiedziach – będzie kontynuowany. Ma on jednak swoje negatywne skutki –
nastąpiło oderwanie onkologii od nauczania akademickiego, a szkolenie w tej specjalności często
odbywało się teoretycznie, głównie w ramach innych specjalizacji.
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Tymczasem jednym z problemów, z jakimi zmaga się onkologia, jest brak specjalistów. Według
przedstawionych na konferencji prasowej danych, w naszym kraju jest zaledwie 850 onkologów, a
zapotrzebowanie na tych specjalistów jest znacznie większe.
Warszawski Uniwersytet Medyczny nastawia się również na dalszy rozwój transplantologii, w której
uczelnia ta ma ogromne tradycje. Ma temu służyć powołanie przez rektora uczelni Centrum
Transplantologii. Niewykluczone (taka jest propozycja rektora uczelni, choć decyzję podejmie senat),
że będzie ono nosić imiona dwóch nestorów polskiej transplantologii: profesorów Jana Nielubowicza i
Tadeusza Orłowskiego. Obaj specjaliści kierowali zespołem, który 26 stycznia 1966 r. na ówczesnej
warszawskiej Akademii Medycznej przeprowadził pierwszy w Polsce przeszczep nerki od zmarłego
dawcy. Z tej okazji co roku obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantologii.
30 grudnia 2019 roku przypadła z kolei 25. rocznica pierwszej w naszym kraju transplantacji wątroby
od nieżyjącego dawcy dorosłego, którą również przeprowadzono w Warszawie. Pacjentką była Jadwiga
Buczek, która – podobnie jak szef zespołu, który przeprowadzał przeszczepienie, prof. Jacek Pawlak była obecna na spotkaniu z dziennikarzami.
- W 2019 r. przeprowadzono w Polsce prawie 1500 przeszczepów narządów, w tym około 1300
przeszczepów nerek oraz wątroby, spośród których co czwarty wykonano w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym - podkreślił prof. Wielgoś. Od 1966 r. w sumie przeprowadzono na tej
uczelni 2656 transplantacji nerek oraz 129 jednoczesnych przeszczepów trzustki i nerki. WUM
przoduje nie tylko w Polsce, ale i w Europie w przeszczepach wątroby. - Kłopot polega na tym, że
zapotrzebowanie na przeszczepy, podobnie jak w innych krajach, jest u nas większe niż liczba dawców
- mówił prof. Krzysztof Zieniewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i
Wątroby. Problemem transplantologii są również kadry – dramatycznie zła jest sytuacja w chirurgii
ogólnej, która jest podstawową specjalizacją dla przyszłych transplantologów. W całym kraju jest
czterysta wolnych miejsc specjalizacyjnych, a średnia wieku chirurgów ogólnych już przekroczyła 59
lat.
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