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Przepis  
na superszpital 

Dr hab. med. Tomasz Hrynie-
wiecki, prof. nadzw. IK, dyrektor 
Instytutu Kardiologii im. Prymasa 
Tysiąclecia Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Warszawie:

Przez lata Instytut Kardiologii 
uchodził za najlepsze miejsce zdoby-
wania doświadczenia zawodowego 
przez kardiologów. Obecnie świet-
nych ośrodków jest wiele, dlatego 
utrzymanie się na szczycie nie jest 
łatwe. Staramy się zachować prze-
wagę, oferując wszelkie techniki 
lecznicze stosowane w kardiologii 
światowej. Unowocześniamy sprzęt. 
W tym roku otworzyliśmy najnowo-
cześniejsze w Polsce centrum dia-
gnostyki obrazowej, wyposażone 
w nowy tomograf, rezonans, gam-
makamerę i aparaty echokardiogra-
ficzne.

Najważniejsi są jednak ludzie. W in-
stytucie zawsze było wielu doświadczo-
nych lekarzy, ale także i rezydentów 
– obecnie jest ich prawie 70. Chętnych 
do odbycia u nas rezydentury jest tak 
wielu, że możemy wybrać najlepszych. 
Dlatego poziom szkolących się jest bar-
dzo wysoki. Obserwując ich, widzę, że 
większość chciałaby zostać w instytu-
cie, co nie jest możliwe. Możemy wy-
brać tylko część, na pozostałych jednak 
czekają inne ośrodki.

Obecność młodych lekarzy jest 
dla nas bardzo ważna, bo instytut 

jest także silną placówką naukową, 
musi otwierać się na światowe no-
wości oraz mieć świeże podejście 
i zapał do prowadzenia własnych 
badań. Jesteśmy też ważnym ośrod-
kiem dydaktycznym – organizujemy 
liczne kursy i konferencje dla lekarzy 
z Polski i z zagranicy, np. w styczniu 
odbyły się międzynarodowe warszta-
ty ablacyjne.

Do postępu przyczynia się także 
rywalizacja między kardiochirur-
gami i kardiologami. Kardiolodzy 
depczą po piętach kardiochirur-
gom, wykonując coraz więcej zabie-
gów metodami przeznaczyniowymi: 
wszczepianie i plastyka zastawek, 
angioplastyka tętnic wieńcowych. 
Z drugiej strony także chirurdzy  
starają się proponować zabiegi kar-
diochirurgiczne o mniejszej inwa-
zyjności. 

Ważna jest atmosfera w miejscu 
pracy. Prof. Maria Hoffman, orga-
nizatorka i pierwszy dyrektor insty-
tutu, zadbała, aby cały zespół był 
życzliwy i pełen serca w stosunku 
do pacjentów. Standard ten jest 
przekazywany z pokolenia na poko-
lenie. To nas wyróżnia, szczególnie  

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Warszawie broni pozycji lidera wśród placówek kardiologicznych.

W rywalizacji na czołowych miejscach liczy się duet 
– właśnie zwycięski Instytut Kardiologii i Śląskie 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Od lat prezentu-
ją swoje dokonania, szkolą i edukują – to wszystko 
mobilizuje i inne kliniki.
Na trzecim miejscu znalazł się Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Tuż za podium 
są I Katedra i Klinika Kardiologii WUM oraz Oddział 
Kardiologii Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Ra-
fała Masztaka w Warszawie.
Ranking, po kilkuletniej przerwie, zachęceni głosami 
czytelników organizujemy po raz trzeci. W świecie 
naszpikowanym krytyką i pełnym szukania cudzych 

błędów chcemy pokazać pozytywne możliwości. 
Idealna Klinika to miejsce, o którym często myśli-
my. Szczęście, jeśli dla nas jest to aktualne miejsce 
pracy. Ale jeśli nie tu, to gdzie chciałbym pracować? 
A jeśli myślę o zmianie, jaki adres przychodzi mi do 
głowy? Gdzie mógłbym realizować swoje ambicje? 
Wykorzystać wiedzę i doświadczenie, spotkać przy-
jazny zespół…
Prezentujemy ranking dotyczący kardiologii. Pyta-
my też dyrektora zwycięskiej placówki, jaki jest jego 
przepis na superszpital. 
W kolejnych numerach zaprezentujemy ścisłą czo-
łówkę z innych specjalności.
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ZaPyTalIśmy 123 leKarZy. NIe WolNo było WSKaZać WłaSNego mIejSca Pracy. 
PreZeNTujemy PIęć NajlePSZych oddZIałóW.

Ranking
1. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
3. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
4. I Katedra i Klinika Kardiologii WUM
5. Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka w Warszawie – Oddział Kardiologii 

w czasach, gdy coraz krócej pacjenci 
przebywają w szpitalu, coraz więcej 
jest dokumentacji, a coraz mniej cza-
su na kontakt z chorym. 

Naszym sposobem na wyróżnienie 
się i przewagę nad innymi ośrodkami 
jest to, że stawiamy na najbardziej 
skomplikowane procedury w kar-
diologii i kardiochirurgii, na które 
w starzejącym się społeczeństwie 
jest coraz większe zapotrzebowanie, 
a które w innych miejscach wciąż 
są mało dostępne. W ubiegłym roku 
wykonaliśmy 42 przeszczepienia  
serca – najwięcej w Polsce. Oprócz 

tego specjalizujemy się w zabie-
gach wad zastawkowych i wro-
dzonych. Wykonujemy też zabiegi 
polegające na wspomaganiu lewo-
komorowym, czyli zastosowaniu 
sztucznych komór. W ubiegłym roku 
wszczepiliśmy jako pierwsi w Pol-
sce jedno z najnowocześniejszych 
takich urządzeń na świecie – pom-
pę HeartMate III. Kolejna dzie-
dzina, w której jesteśmy liderem, 
to elektrofizjologia. Wykonujemy 
wszystkie najbardziej skomplikowa-
ne zabiegi ablacji i elektroterapii, 
także u chorych po wcześniejszych  

nieskutecznych procedurach wyko-
nanych w innych ośrodkach. 

Tym, co najbardziej by nam się 
przydało, aby udoskonalić warunki 
pracy, jest rozbudowa instytutu zwią-
zana z jego najbardziej zaawansowa-
ną i deficytową działalnością, taką 
jak: przeszczepianie serca, wspo-
maganie lewokomorowe za pomocą 
sztucznych pomp czy ablacja zabu-
rzeń rytmu. ■

opracowała Iwona dudzik

Zdjęcie: Włodzimierz Wasyluk

Najlepsze miejsca pracy zdaniem kardiologów
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