
Wostatnim tegorocznym nume-
rze Kwartalnika NTM chcieli-
byÊmy przybli˝yç Paƒstwu II

Klinik´ Urologii Uniwersytetu Medycz-
nego w ¸odzi. Placówka ta specjalizuje
si´ w leczeniu schorzeƒ uro-ginekologicz-
nych i ma w tej dziedzinie znaczàce osià-
gni´cia. 

Kierownictwo
Klinikà od czterech lat kieruje dr hab.

med. Waldemar Ró˝aƒski, prof. nadzwy-
czajny Uniwersytetu Medycznego w ¸o-
dzi, cz∏onek Zarzàdu G∏ównego Polskiego
Towarzystwa Urologicznego, cz∏onek za-
∏o˝yciel Sekcji Endourologii i ESWL Pol-
skiego Towarzystwa Urologicznego oraz
cz∏onek Europejskiego Towarzystwa Uro-
logicznego. W latach 2004-2006 r. profe-
sor Ró˝aƒski pe∏ni∏ obowiàzki Dziekana
ds. Dydaktycznych Wydzia∏u Wojskowo-
Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
w ¸odzi. Odby∏ dwa zagraniczne sta˝e na-
ukowe w oddzia∏ach urologicznych –
w 1994 r. w Centralnym Szpitalu Uniwer-
syteckim im. Ludwika Pasteura w Nicei
we Francji i w 2000 r. w Meir Hospital na
Uniwersytecie w Tel Avivie w Izraelu.
W 2008 r. odby∏ wizyt´ profesorskà w Kli-
nice Urologii Uniwersytetu im. Johannesa
Gutenberga w Moguncji  w Niemczech.
DoÊwiadczenia zdobyte w klinikach zagra-
nicznych by∏y pomocne przy organizacji
struktury i zasad funkcjonowania kliniki.

Leczenie
W latach 2006-2007 klinika przesz∏a

gruntowny remont. Zosta∏a przebudo-
wana zgodnie z wymogami, tak aby spe∏-
niaç potrzeby chorych urologicznie, któ-
rzy w wi´kszoÊci sà osobami starszymi,
czasem kalekimi, poruszajàcymi si´ na
wózkach inwalidzkich. Po remoncie
w klinice zainstalowano najnowszy laser
holmowy oraz zakupiono niezb´dny
sprz´t endoskopowy do minimalnie in-
wazyjnych zabiegów urologicznych. Kli-
nika dysponuje gi´tkim ureterorenosko-
pem pozwalajàcym na prowadzenie dia-
gnostyki i zabiegów w moczowodzie
i miedniczce nerkowej. 

W klinice prowadzi si´ leczenie wszyst-
kich chorób urologicznych. Rocznie ho-
spitalizowanych jest ponad 3000 chorych,
w tym chorych z nowotworami nerek, p´-
cherza, gruczo∏u krokowego, jader i prà-
cia, którzy stanowià ok. 35%.

Celem kwalifikacji do leczenia zacho-
wawczego i operacyjnego schorzeƒ urogi-

nekologicznych w klinice przeprowadzane
sà konsultacje i pe∏na diagnostyka urody-
namiczna. Dr n. med. Mariusz Blewniew-
ski od wielu lat prowadzi Pracowni´ Badaƒ
Urodynamicznych i zajmuje si´ leczeniem
wysi∏kowego nietrzymania moczu u ko-
biet. –  W 1984 r. zacz´liÊmy stosowaç ta-
Êm´ Zoedlera w leczeniu wysi∏kowego nie-
trzymania moczu u kobiet. W chwili obec-
nej stosujemy z powodzeniem mini-slingi
(TVT-S, Ajust) zgodnie z teorià Petrosa
i Ulmstena. Aby kompleksowo leczyç
chore z NTM i zaburzeniami statyki narzà-
du rodnego, do arsena∏u naszych zabiegów
wprowadziliÊmy operacje rekonstrukcyj-
ne dna miednicy mniejszej (PROLIFT) –
wyjaÊnia dr Mariusz Blewniewski. 

Od niedawna na terenie Kliniki Urolo-
gii znajdujà si´ ∏ó˝ka oddzia∏u klinicznego
ginekologii onkologicznej UM kierowane-
go przez Prof. Bieƒkiewicza, co pozwala
jeszcze bardziej rozwijaç uroginekologi´
na terenie ¸odzi. – W zwiàzku z tym jeste-
Êmy jedynym rzeczywistym oddzia∏em
uroginekologicznym w makroregionie
∏ódzkim, gdzie kobiety sà leczone kom-
pleksowo – dodaje dr Blewniewski. 

Rosnàca w ostatnich latach grupa cho-
rych z nowotworami uk∏adu moczowego,
a szczególnie z rakiem gruczo∏u krokowe-
go to koniecznoÊç wykonywania wi´kszej
liczby radykalnych zabiegów chirurgicz-
nych obarczonych ryzykiem powik∏aƒ.
Wykonywana obecnie powszechnie pro-
statektomia radykalna w leczeniu raka
gruczo∏u krokowego obarczona jest mo˝-
liwoÊcià wystàpienia przejÊciowego lub
ca∏kowitego  nietrzymania moczu u ope-
rowanych m´˝czyzn. W klinice  jako jed-
nej z pierwszych rozpocz´to leczenie nie-
trzymania moczu u m´˝czyzn po radykal-
nej prostatektomii ró˝nego rodzaju ta-

Êmami. Dr Mariusz Blewniewski podkre-
Êla, ˝e klinika specjalizuje si´ w zabiegach
u m´˝czyzn. – W klinice zajmujemy si´
tak˝e leczeniem NTM u m´˝czyzn, m.in.
po prostatecktomii radykalnej, elektrore-
sekcji stercza. Stosujemy taÊm´ „AdVan-
ce” zak∏adanà pod opuszkowà cz´Êç cew-
ki moczowej i przeprowadzanà przez
otwory zas∏onione.

Innym przedmiotem zainteresowaƒ kli-
niki jest neuro-urologia. Dzi´ki wspó∏pracy
z oddzia∏ami neurologicznym i neurochi-
rurgicznym, które znajdujà si´ na terenie
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w ¸odzi, pacjenci ze schorzeniami kr´go-
s∏upa (urazy, przepukliny), stwardnieniem
rozsianym, czy chorobà Parkinsona sà kon-
sultowani i diagnozowani (badanie urody-
namiczne) oraz leczeni m.in. przez wstrzyk-
ni´cie toksyny botulinowej do mi´Ênia wy-
pieracza p´cherza moczowego.

Dzia∏alnoÊç edukacyjna
Dzi´ki uczestnictwu i cz∏onkostwu

w ICS i IUGA dr-a Mariusza Blewniew-
skiego, w klinice stosowane sà najnowsze
metody leczenia w uroginekologii, które sà
przedstawiane na corocznych kongresach i
zamieszczane w licznych publikacjach na ∏a-
mach czasopism medycznych. W oparciu
o badania prowadzone w klinice jej pra-
cownicy publikujà prace zarówno w czaso-
pismach krajowych jak i zagranicznych.
W 2009 roku ukaza∏a si´ praca w Journal
of Endourology: Relationship between uri-
nary tract infection and self-retaining Do-
uble-J catheter colonization (t∏um. Flora
bakteryjna dróg moczowych a rodzaj kol-
onizacji bakteryjnej cewników podwójnie
zagi´tych – Double-J).
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