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MT: Instytut Kardiologii jest panu 
doskonale znany. Kieruje pan Kliniką 
Wad Nabytych Serca, a teraz odpo-
wiada także za cały instytut. Jak duże 
to wyzwanie?

Prof. ToMaSz HryNIeWIecKI: 
Nie ukrywam, że spore. Doświadcze-
nie zdobyte przez 25 lat pracy w Insty-
tucie Kardiologii będzie ułatwieniem. 
Przeszedłem tutaj wszystkie szczeble 
rozwoju, od lekarza stażysty przez 
asystenta, adiunkta, docenta Kliniki 
Wad Nabytych Serca. Kierowałem 
jednym z najbardziej newralgicznych 
miejsc szpitala – izbą przyjęć. Zorga-
nizowałem przy niej oddział szybkiej 
diagnostyki. Po tym sukcesie prof. Wi-
told Rużyłło zaproponował mi pokie-
rowanie Kliniką Wad Nabytych Serca, 
później równolegle zostałem zastępcą 
dyrektora ds. klinicznych, co pozwala-
ło przyglądać się pracy dyrekcji i po-
nad 1300 pracowników przez ostatnie 
trzy lata. Wiedziałem, co może mnie 
spotkać, jakie są zadania, jak je roz-
wiązywać. 

MT: Przejmuje pan kierowanie in-
stytutem po prof. Witoldzie Rużylle, 
pionierze kardiologii interwencyjnej 
i silnej osobowości w medycynie. Czy 
nie obawia się pan porównań z po-
przednikiem?

T.H.: Porównań się nie uniknie, chodzi 
o to, by mieć swoją wizję i umieć ją re-
alizować. Zostałem powołany na sta-
nowisko dyrektora, by kontynuować to, 
co zostało z sukcesem wprowadzone 

przez prof. Rużyłłę i zespół jego współ-
pracowników, którego byłem częścią. 
Prof. Rużyłło przez ponad 35 lat pra-
cy w instytucie bez wątpienia był dla 
niego osobą kluczową, także dla pol-
skiej i światowej kardiologii. Zawsze 
podkreślał, że IK to przede wszystkim 
placówka naukowa, która ma do speł-
nienia o wiele szersze zadania niż zwy-
kły, nawet najlepszy szpital. Filary, na 
których zbudował pozycję ośrodka, 
opierały się na działalności naukowej, 
klinicznej oraz dydaktycznej. I te pryn-
cypia będą mi przyświecać, bez nich 
nie da się utrzymać wysokiego pozio-
mu badań naukowych i rozwoju świad-
czeń medycznych, jedno z drugim musi 
być ściśle powiązane. 

Prof. Rużyłło inwestował w sprzęt 
i ludzi, co pozwoliło młodym leka-
rzom na szybką karierę naukową, 
a chorym na diagnostykę i leczenie 
na światowym poziomie. Dlatego od 
wielu lat instytut niezmiennie plasuje 
się w czołówce krajowych i między-
narodowych ośrodków naukowych 
oraz klinicznych.

MT: Co na to wpłynęło?

T.H.: Sukces ponad 1300 pracow-
ników. Jesteśmy w Europie jednym 
z ważnych ośrodków, które zajmują 
się kardiologią i kardiochirurgią.

Obecnie nie tylko wykonujemy 
wszystkie procedury, jakie przepro-
wadza się w prestiżowych klinikach, 
ale wyniki leczenia, np. operacyjnego 
i przeznaczyniowego zwężenia za-
stawki aortalnej, są porównywalne 

do efektów osiąganych w najlepszych 
ośrodkach na świecie. Kilka lat temu 
kierownictwo postawiło na nowocze-
sną diagnostykę za pomocą tomogra-
fu komputerowego wysokiej rozdziel-
czości i rezonansu magnetycznego. 
To była dalekowzroczna decyzja. Jak 
dzisiaj widać, te dwa urządzenia zre-
wolucjonizowały badania pracy ser-
ca. Dzięki nim nastąpił także ogrom-
ny wysyp prac naukowych w tym 
zakresie. W dużym stopniu korona-
rografia inwazyjna została zastąpiona 
nieinwazyjnym obrazowaniem tętnic 
wieńcowych koro-CT, bez potrzeby 
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cewnikowania, z minimalną ilością 
promieniowania i kontrastu. Obecnie 
mamy jeden z najnowocześniejszych 
na świecie tomografów – pierwszy 
w Polsce tomograf dwuźródłowy So-
matom Force, z funduszy unijnych. 
Pozwala on uzyskać prawie idealny 
obraz tętnic wieńcowych. Decyzja, 
by postawić na nowoczesny sprzęt 
diagnozujący tętnice wieńcowe, przy-
niosła znakomite efekty i co najważ-
niejsze, znalazła na stałe swoje miej-
sce w europejskich i amerykańskich 
standardach leczenia.

MT: Można powiedzieć, że osiągnię-
cia instytutu stały się wzorem do na-
śladowania.

T.H.: Oczywiście. Nasze prace nauko-
we dotyczące tych zagadnień są często 
cytowane, a np. praca dotycząca CT 
tętnic wieńcowych u chorych przygo-
towywanych do operacji wady zastaw-
kowej została wykorzystana w najnow-
szych standardach amerykańskich 
towarzystw kardiologicznych.

Drugą innowacyjną decyzją było 
postawienie na rezonans magnetycz-
ny serca. To urządzenie jest obecnie 
coraz szerzej wykorzystywane w kar-
diologii, ale my byliśmy jednymi z pre-
kursorów zastosowania go w praktyce 
klinicznej, zwłaszcza w chorobie nie-
dokrwiennej i wadach wrodzonych. 

Zespół IK postawił też na rozwój 
kardiologii interwencyjnej, zwłaszcza 
pozawieńcowej – w wadach i struk-
turalnych chorobach serca, elektro-
fizjologii i nowoczesnej kardiochirur-
gii. Pod kierownictwem prof. Rużyłły 
m.in. jako pierwsi w Polsce wykona-
liśmy przezskórną implantację zasta-
wek płucnych (PAVTI) czy też jako 
jedni z pierwszych aortalnych (TAVI).

MT: W młodości chciał pan być archi-
tektem, teraz ma pan szansę stworzyć 
nową jakość w Instytucie Kardiologii. 
Jakich obszarów będą dotyczyć pro-
jekty?

T.H.: Chciałem być architektem, 
ale jako dziecko lekarskie chciałem 
też być lekarzem. Teraz w pewnym 
stopniu będę te marzenia mógł po-
łączyć. Planujemy dalszą rozbudowę  
infrastruktury IK, więc po części jest 
to realizacja moich marzeń, niewy-
magająca talentu rysownika. Dużym 
wyzwaniem dla dyrektora jest nie 
tylko wizja rozwoju, ale też zapewnie-
nie odpowiedniego finansowania. To 
niestety jest bardzo trudne. Na pew-
no chciałbym rozwijać bazę nauko-
wą. W najbliższym czasie oddamy do 

użytku nową gammakamerę – urzą-
dzenie do badań izotopowych serca. 
Planujemy unowocześnienie rezo-
nansu magnetycznego. W planach 
mamy też budowę europejskiego cen-
trum elektrofizjologicznego, aby wy-
konywać więcej ablacji i lepiej – w le-
czeniu zaburzeń rytmu, jako ośrodek 
badań naukowych i klinicznych.

Coraz częściej mówi się też, że 
kardiologia, zwłaszcza interwencyj-
na, oraz kardiochirurgia poczyniły 
ogromny postęp, ale za mało doce-
niana jest rola dalszej opieki nad pa-
cjentem leczonym technikami inwa-
zyjnymi. Myślę, że warto inwestować 
w nowoczesną rehabilitację, zwłasz-
cza ambulatoryjną, bo w polskich 
warunkach jest ona najbardziej uza-
sadniona organizacyjnie i ekonomicz-
nie. Chcemy stworzyć taki ośrodek. 
Planujemy rozwój nowoczesnych 
metod leczenia niewydolności serca 
oraz jego transplantacji. W tym roku 
przeszczepiliśmy serce 27 pacjentom 
i stawia nas to na pierwszym miejscu 
wśród ośrodków krajowych. Wiem, 

że mimo wszystko to mało, ale bra-
kuje dawców. Dlatego poszukujemy 
innych form leczenia niewydolności 
serca np. poprzez wspomaganie le-
wokomorowe. Jesteśmy praktycznie 
jednym z dwóch ośrodków, które 
wszczepiają potrzebne do tego pompy 
wirowe. Są to urządzenia bardzo dro-
gie, ale niezbędne dla coraz większej 
grupy osób z niewydolnością serca. 
Toteż kolejnym polem, które chciał-
bym rozwijać, będzie ośrodek lecze-
nia niewydolności serca i wspomaga-
nia lewokomorowego.

MT: Plany są bardzo ambitne, ale 
w jakim stanie finansowym przejmu-
je pan instytut?

T.H.: Jesteśmy instytutem naukowym, 
a finansowanie mamy takie jak każdy 
szpital powiatowy. Owszem, z racji 
tego, że jesteśmy jednostką naukową, 
przysługują nam dodatkowe środki 
z MNiSW, ale ostatnio jest ich mniej. 
Wynika to ze zmiany systemu finanso-
wania nauki. I choć instytut ma naj-
wyższą kategorię „A”, to jego finanso-
wanie się pogorszyło. Zakładam, że 
w najbliższych latach nastąpi poprawa.

Co roku męczą nas nadwykona-
nia, co wynika z działania na rzecz 
pacjentów. Nie możemy im odmówić 
leczenia, bo zdajemy sobie sprawę, 
że jesteśmy w wielu przypadkach je-
dynym ośrodkiem, który wykonuje 
skomplikowane zabiegi kardiologicz-
ne i kardiochirurgiczne. W tym roku 
NFZ zalega nam już wiele milionów 
złotych, a nie możemy kredytować 
systemu w nieskończoność, nie jeste-
śmy bankiem.

Jesteśmy instytutem naukowym, a finansowanie 
mamy takie Jak każdy szpital powiatowy. owszem, 
z racJi tego, że Jesteśmy Jednostką naukową, 
przysługuJą nam dodatkowe środki z mnisw,  
ale ostatnio Jest ich mnieJ. 
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MT: To spore obciążenie. Jak pan so-
bie z nim poradzi?

T.H.: Opracowuję program oszczęd-
nościowy, który najogólniej mówiąc, 
będzie polegał na zmianach orga-
nizacyjnych. Nie planuję zwolnień, 
ale widzę, że da się zracjonalizować 
zatrudnienie, lepiej niż dotychczas 
wykorzystując możliwości pracow-
ników. W perspektywie jedynym roz-
wiązaniem dla wysokospecjalistycz-
nych szpitali, takich jak nasz, jest 
doprowadzenie do sytuacji, w której 
jednostka naukowa będzie miała fak-
tycznie wyższe finansowanie niż inne 
ośrodki powiatowe. Jest to możliwe 
dzięki referencyjności.

MT: ale instytut ma to zagwaranto-
wane.

T.H.: O takiej gwarancji się jedynie 
mówi, a w rzeczywistości finansowa-
nie mamy takie samo jak pozostałe 
szpitale w Polsce. W innych szpita-
lach wykonuje się najbardziej opła-
calne procedury, a trudniejsze przy-
padki siłą rzeczy są odsyłane do nas. 
Przez tę naturalną selekcję ponosimy 
coraz większe straty. Dlatego będę 
oczekiwał od jednostki nadrzędnej  

faktycznej referencyjności, czyli finan-
sowania tych najbardziej doświad-
czonych szpitali, jakimi są instytuty 
i szpitale uniwersyteckie. Musi być 
jakaś forma dodatkowego wsparcia 
możliwości leczenia w nich najtrud-
niejszych przypadków, obarczonych 
dodatkowo chorobami współistnie-
jącymi. Leczenie tych chorych jest 
znacznie droższe niż pozostałych. 
Także resort zdrowia wskazuje, że jest 
to dobry kierunek. Pozostaje kwestia, 
jak rozwiązać to od strony prawnej, 
by nie dyskryminować pozostałych 
szpitali. Jestem przekonany, że moż-
na to zrobić, różne formy referencyj-
ności istnieją przecież na przykład we 
Francji i Niemczech.

MT: Co robić, by najbardziej potrze-
bujący chorzy ze szpitala powiatowe-
go trafiali do instytutu?

T.H.: Ponieważ kolejki są problemem 
wszystkich szpitali, nie tylko naszego, 
chciałbym, aby były aktywnie zarzą-
dzane, by ci najbardziej potrzebują-
cy nie musieli długo czekać. Dlatego 
pragnę, by wcześniej trafiali do po-
radni konsultacyjnej, później diagno-
stycznej, a na końcu ewentualnie do 
szpitala. Nazywamy to hospitalizacją 

hybrydową. Już zaczęliśmy rozsze-
rzanie gabinetów i przychodni tego 
typu w IK, ale to dopiero początek. 
Poradnie będą prowadziły selekcję 
wstępną, wykonywały część badań. 
W czasie hospitalizacji ograniczymy 
się jedynie do zabiegów interwen-
cyjnych. Dzięki temu skrócimy czas 
oczekiwania na hospitalizację i czas 
pobytu chorego w szpitalu, co w efek-
cie pozwoli przyjąć większą liczbę 
chorych. Mając tę samą bazę, może-
my zmienić koncepcję zarządzania. 
Mimo problemów finansowych uwa-
żamy, że jej realizacja poprawi orga-
nizację pracy instytutu. Taką propo-
zycję przedstawiłem w konkursie na 
dyrektora instytutu.

MT: Nie rezygnuje pan z pracy w ga-
binecie lekarskim.

T.H.: Nie wyobrażam sobie, bym 
przestał być lekarzem praktykiem 
i zrezygnował ze swoich pacjentów. 
Pozostanę też kierownikiem Kliniki 
Wad Nabytych Serca, nadal prowa-
dzę oddział szpitalny. Bez tego nie wi-
dzę sensu życia, leczenie sprawia mi 
radość. ■
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www.podyplomie.pl/mt_online/articles/19691


