
W
ramach cyklu artyku∏ów na te-
mat placówek specjalizujà-
cych si´ w leczeniu nietrzyma-
nia moczu, w bie˝àcym wyda-
niu Kwartalnika NTM prezen-

tujemy Klinik´ Urologii i Onkologii Uro-
logicznej Uniwersytetu Medycznego im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Lekarze
Od 19 lat kierownikiem Kliniki jest prof.

dr hab. Zbigniew Kwias, specjalista w dzie-
dzinie chirurgii i urologii, wieloletni kon-
sultant województwa wielkopolskiego
w dziedzinie urologii, cz∏onek honorowy
Polskiego Towarzystwa Urologicznego,
przez cztery kadencje pe∏niàcy funkcj´ wi-
ceprezesa Zarzàdu G∏ównego PTU. W ra-
mach dzia∏alnoÊci w Zarzàdzie G∏ównym
PTU profesor Zbigniew Kwias by∏ i jest na-
dal cz∏onkiem wielu komisji, a tak˝e Zespo-
∏u Ekspertów ds. Akredytacji Oddzia∏ów
Urologicznych oraz Kapitu∏y Nagrody
prof. Tadeusza Krzeskiego. Ponadto, profe-
sor Zbigniew Kwias od 4 lat przewodniczy
Komisji Urologii Komitetu Patofizjologii
Klinicznej przy VI Wydziale Nauk Me-
dycznych Polskiej Akademii Nauk. 

W Klinice Urologii i Onkologii Urologicz-
nej Uniwersytetu Medycznego im. K. Mar-
cinkowskiego w Poznaniu pracuje obecnie 20
lekarzy, w tym pí ciu z tytu∏em doktora nauk
medycznych. Dwóch lekarzy zwiàzanych zKli-
nikà jest laureatami nagrody prof. Tadeusza
Krzeskiego za najlepszà rozpraw  ́doktorskà. 

Leczenie
W klinice leczone sà wszystkie schorzenia

urologiczne, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
chorób nowotworowych. 

– Dwie trzecie przypadków, z jakimi spotykamy
sí  w naszej klinice, stanowià choroby nowotworo-
we. Rocznie leczymy ponad 120 pacjentów ze
stwierdzonym rakiem prostaty oraz 70 chorych z ra-
kiem p´cherza – wyjaÊnia prof. Zbigniew Kwias.
– Nowoczesne metody diagnostyczne pozwalajà
wykryç chorobà nowotworowà we wczesnym sta-
dium rozwoju, co pozwala w wielu przypadkach
na jej pe∏ne wyleczenie. Problem jednak w tym, e̋

pacjenci wcià  ̋nie doceniajà wagi badaƒ profilak-
tycznych. Staramy sí  to zmieniaç. Z inicjatywy na-
szego oddzia∏u oraz Urź du Miasta w Poznaniu
prowadzimy akcj́  „bia∏ych sobót”, dzí ki której
m´ c̋zyêni mogà skorzystaç z bezp∏atnych badaƒ
gruczo∏u krokowego.

Klinika Urologii i Onkologii Urologicz-
nej w Poznaniu, jako jeden z nielicznych
oÊrodków Polsce, stosuje nowatorskà tech-
nik´ leczenia p´cherza nadreaktywnego
przy zastosowaniu toksyny botulinowej.
W Klinice rozwija si´ równie˝ bardzo in-
tensywnie stosowanie metody laparosko-
powej, w przypadku leczenia ró˝nego ro-
dzaju schorzeƒ uk∏adu moczowego, takich
jak, mi´dzy innymi, kamica nerkowa, prze-
rost gruczo∏u krokowego czy nowotwory
nerki. Ponadto, poznaƒska Klinika jako je-
den z trzech oÊrodków w Polsce wykonuje
termoablacje guzów nerek. Metoda ta sto-
sowana jest u pacjentów, którzy ze wzgl´-
dów medycznych nie kwalifikujà si´ do tra-
dycyjnych zabiegów chirurgicznych.

Klinika dysponuje 70 ∏ó˝kami. Do Klini-
ki miesi´cznie przyjmowanych jest ok. 500
pacjentów, z czego oko∏o 10 chorych z po-
wodu NTM. Ze wzgl´du na wzrastajàcà
liczb´ pacjentów z tego rodzaju dolegliwo-
Êciami, kierownictwo wraz z zespo∏em Kli-
niki utworzy∏o w 2001 roku pierwszà
w Polsce poradni´ dla chorych z urosto-
mià. Jednak˝e z powodu problemów zwià-
zanych z jej finansowaniem, poradnia za-
wiesi∏a w tym roku swà dzia∏alnoÊç. Nie
oznacza to jednak, ˝e ta okreÊlona grupa
pacjentów pozosta∏a bez specjalistycznej
opieki. Chorzy mogà z niej korzystaç na
oddziale. – DolegliwoÊci zwiàzane z nietrzy-
maniem moczu, sà leczone w Klinice od mo-
mentu, kiedy ona powsta∏a. Wówczas podsta-
wowym badaniem diagnostycznym by∏a próba
kaszlowa. Obecnie Klinika dysponuje profesjo-
nalnà pracownià urodynamicznà. Badania
w niej wykonywane, sà niezb´dnym etapem dia-
gnostyki NTM, rozstrzygajàcym o dalszym le-
czeniu pacjenta – wyjaÊnia profesor Zbi-

gniew Kwias. – Kolejnym istotnym badaniem
stosowanym w diagnostyce NTM jest cystosko-
pia pozwalajàca na obejrzenie wn´trza p´che-
rza moczowego za pomocà wziernika.

Do inwazyjnych metod leczenia NTM sto-
sowanych w Klinice zalicza si  ́przede wszyst-
kim operacje sposobem Burcha (za∏onowe
podwieszanie szyi p´cherza moczowego) oraz
zabiegi przezpochwowe. –porà grup  ́pacjentek
z NTM, która trafia na nasz oddzia∏ stanowià
panie z powik∏aniami wynikajàcymi z nieodpo-
wiedniego za∏o e̋nia taÊm TVT – dodaje profe-
sor Zbigniew Kwias. – Ze wzgl´du na du˝y od-
setek powik∏aƒ pooperacyjnych stwierdzonych po
stosowaniu taÊm TVT, cź Êciej stosujemy techni-
k  ́wprowadzania taÊmy przez otwór zas∏oniony,
czyli TOT. 

Dzia∏alnoÊç edukacyjna
Pracownicy Kliniki biorà aktywny udzia∏

w konferencjach i kongresach organizowa-
nych przez ró˝ne towarzystwa naukowe,
w tym przede wszystkim Polskie Towarzy-
stwo Urologiczne. Ich publikacje sà wykorzy-
stywane zarówno w podŕ cznikach akade-
mickich, jak równie  ̋ czasopismach specjali-
stycznych. Profesor Zbigniew Kwias jest auto-
rem lub wspó∏autorem ponad 350 prac na-
ukowych i referatów wyg∏oszonych na kon-
gresach naukowych w Polsce i zagranicà. Po-
nadto, dwukrotnie by∏ organizatorem Mí -
dzynarodowych Kongresów Urologicznych
w Poznaniu. Z jego inicjatywy raz do roku
w Klinice sà organizowane warsztaty dla spe-
cjalistów z ca∏ej Polski, z zakresu diagnosty-
ki chorób stercza. W planach jest zorganizo-
wanie podobnych warsztatów, podczas któ-
rych mo˝na b´dzie nabyç praktyczne umiej́ t-
noÊci, niezb´dne do prawid∏owego przepro-
wadzania badaƒ urodynamicznych. Pracow-
nicy Kliniki sà tak˝e nauczycielami akademic-
kimi. Na Uniwersytecie Medycznym w Po-
znaniu szkolà przysz∏ych adeptów sztuki le-
karskiej, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. 
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