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O K SA N A ST A D N YK

Urologia w Krajowym Szpitalu Powszechnym we Lwowie —
mało znane karty historii
Urology at National General Hospital in Lviv — a Little-Known History
Lwowski W ojewódzki Szpital K liniczny

Streszczenie

Abstract

Powstanie i rozwój urologii w G alicji nie byłyby m ożli

The form ation and developm ent o f urology in Galicia

we bez rozwoju teoretycznych dyscyplin w X IX wieku,

w ould be im possible without the developm ent o f the

wprowadzenia i stosowania nowych metod leczenia oraz

oretical subjects at the b eginning o f the X IX century,

zabiegów chirurgicznych w zakresie chorób układu m o

introduction and application o f new treatment methods,

czowo-płciowego. Sto czterdzieści pięć lat temu lekarze

and a variety o f surgical interventions for diseases o f

chirurdzy Krajowego Szpitala Powszechnego we Lwowie

u rin ary-gen ital system . O ne hun dred and forty-five

(obecny Lwowski O bw odow y Szpital Kliniczny) — dr

years ago, surgeons o f Provincial G eneral H ospital in

J. M olędziński, prof. G. Ziem bicki i dr Z. Leńko — poło

Lviv (currently Lviv Regional C linical Hospital) J. M o-

żyli fundam ent przyszłego rozwoju urologii we Lwowie

lendzinski, prof. G. Ziem bicki and Z. Lienko — laid the

i Galicji.

foundations for future developm ent o f urology in Lviv
and Galicia.

Słowa kluczowe: Szpital Powszechny we Lwowie, uro

Keywords: G en eral H o sp ital in Lviv, urology, lith o 
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tripsy

Zabiegi chirurgiczne oraz procedury dotyczące układu

cherza moczowego sięgają 1853 roku, kiedy Antoine Jean

moczowo-płciowego, takie jak cewnikowanie i kastracja,

D esorm eaux (1815-1882) przedstawił w Paryżu endoskop,

litotom ia itd. przeprowadzane b yły od dawna. Od po

działający przy p om ocy źródła światła umieszczonego

łow y X IX wieku, w raz z w prowadzeniem znieczulenia,

na zewnątrz aparatu. Z a punkt zwrotny w rozwoju u ro 

aseptyki i antyseptyki, ogólna i specjalistyczna chirurgia

lo gii uznaw any jest rok 1877, kiedy M axim ilian Nitze

m ogły się intensywnie rozwijać, ponieważ zmniejszenie

(1848-1906) zaprojektował cystoskop — urządzenie le

bólu podczas zabiegu i korzystniejsze prognozy dotyczą

piej nadające się do użytku dzięki um ieszczeniu źródła

ce wyleczenia stworzyły warunki sprzyjające kształtowa

światła na jego końcu. W 1869 roku heidelberski profesor

niu wąskich chirurgicznych specjalizacji takich, jak np.

Gustave Sim on (1824 -1876 ) po raz pierw szy w ykon ał

ortopedia, urologia, otolaryngologia [2].

operację usunięcia nerki, co stało się w ażnym krokiem

Szybko zaczęły się rozw ijać nowe m etody leczenia

naprzód w chirurgii nerek [2]. W ynalazek cystoskopu,

schorzeń urologicznych. W iadom o, że kruszenie (lito

a także dalszy rozwój dyscyplin teoretycznych przyczy

trypsję) kam ieni pęcherza zadem onstrował Jean Civiale

n iły się do ostatecznego ukształtow ania urologii jako

(1792-1867) w 1824 roku w Paryskiej A kadem ii Nauk,

sam odzielnej specjalności chirurgicznej.

a w 1832 roku metoda została udoskonalona przez Heur-

W tym historycznym kontekście interesujący wydaje

teloupa (1793-1864). Próby diagnozowania chorób pę

się początek i rozwój urologii w K rajow ym Szpitalu Po-
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wszechnym we Lwowie [KSP, dziś Lwowski O bw odow y
Szpital Kliniczny; wcześniejsze nazwy: Szpital Powszech
ny we Lwowie (od 1783), K rajo w y Szpital Powszechny
we Lwowie (od 1854), Państw ow y Szpital Powszechny
we Lw ow ie (od 1920), K lin ik i Lw ow skiego Instytutu
M edycznego (od 1940), Lw owski W ojewódzki Szpital
K liniczny (od 1959)].
Częstotliwość w ystępow ania kam icy m oczowej oraz
p ato lo gii o n k o u rolo giczn ej o siąg n ęła w X IX w ieku
w w ojew ództw ie lw ow skim w ysoki poziom , co pilnie
w ym agało zapew nienia specjalistycznej po m o cy lekar
skiej. D ane archiw alne w skazują, że ju ż w latach 70.
X IX wieku w oddziałach lwowskiego szpitala leczono
choroby układu m oczow o-płciow ego. W edług pu b li
kacji w Roczn iku Tow arzystw a Lekarzy G alicyjsk ich
oraz sprawozdań KSP za rok 187 2-1873, w oddziałach
chorób w ew nętrznych leczono m .in. zapalenie nerek
i n ow otw ory nerek, w oddziałach chirurgicznych zaś
leczono choroby dróg układu m oczow o-płciow ego, za
palenie jądra, zapalenie nadjądrza, zapalenie pęcherza
m oczowego, zwężenie m oczow odu, kam ienie pęcherza
i inne [9]. Przeprow adzono następujące operacje: m e
chaniczne i otwarte cystolitotrypsje, pogłębianie i pla
stykę cewki m oczowej, am putację prącia, operacje przy
obrzęku jąder [13].
W szystkie zabiegi terapeutyczne oraz chirurgiczne
w oddziałach szpitala wykonywano, w ykorzystując spe
cjalistyczne m etody przyjęte w ówczesnej m edycynie.
Nie m ożem y jednak twierdzić, że lekarze identyfikowali
się ze specjalizacją urologiczną. W iadom o, że term in
Kamień męcherza

„urologia” pojaw ił się na Zachodzie blisko połow y X IX

2 mężczyzn.

wieku, a w Polsce po raz pierw szy został zastosowany

U krawca 49-letniego składający się z fosforanów potrójnych ma
jący średnicy 19 milimetrów; chory uczuł ból izatykanie przy oddawa
niu moczu przed dwoma laty, na które cierpienia leczył się rozmaitemi
sposobami oczywiście bez skutku; przy przyjęciu do szpitala obok obe
cności kamienia i silnego nieżytu męcherza nie znaleziono innych
zmian. W 10 posiedzeniach skruszono kąmjbeh. w 2 4 raz&&, w Odstępach
3—4 dniowych; po 6tem posiedzeniu obrzmiało prawe p rzyjąd m , które
po użyciu zimnych okładów wkr.ótce się rozeszło; z tego powodu mu
siano się wstrzymać z kruszeniem dałszem na kilka dni. Gdy p okilkakrotnem badaniu żadnego kamyka nie znaleziono i gdy wsfzystkie obja
wy podmiotowe ustąpiły, chory w yszedł uleczony. O b u ch y wyszłe
z moczem ważyły po wysuszeniu 2 y a drachmy,
■ _
Drugi wypadek kamienia u obywatela ziemskiego 64 lat liczącego,
objawy podmiotowe jako to: ból przy oddawaniu m bczu, który aż do
łytek się rozciągał, czasem zatykanie,
moczenie krwawe, od
kilku lat choremu dokuczały i był na takową łączony jako na chorobę baemorrboidalną.
.
Badanie cewnikem a następnie kruszycielem wykazało obecności
kamienia w średnicy 39 milimetrów, twardego, oprócz tego przerost
stercza i męcherza połączony z silnym nieżytem.
Do skruszenia tego kamienia potrzebowano 44 posiedzeń w odstę
pach kilkodniowych, , w których 120 razy kruszono; prócz silniejszego
nieżytu początkowo innych objawów uie było. Męcherz wystrzykiwano
codziennie rozczynem garbniku i chory używał dwa razy dziennie ką
pieli nasiad.oyrych, okruchy odeszłe z moczem i wysuszone w ażyły 6
drachm składające się z moczanów. Chory pozostał jeszcze z końcem

przez lekarza A dam a M incera (1867-1914) w 19 01 roku
w tytule pracy naukowej [2, 3].
M oim zdaniem, kształtowanie urologii w KSP zaczęło
się od prym ariusza chirurgicznego oddziału nr 2 Józefa
M olędzińskiego (18 41-18 75) [4, 7], który był gorącym
zwolennikiem wprowadzania osiągnięć naukowych do
praktyki swego oddziału. M łody lekarz, członek Towarzy
stwa Lekarzy Galicyjskich, poczynając od jego powstania
w 1867 roku, był aktywnym uczestnikiem wszystkich p o 
siedzeń, od 1868 roku — jego sekretarzem, a w 1869 roku
— delegatem na I zjazd polskich lekarzy i przyrodników
w Krakowie. J. M olędziński opublikow ał kilka prac n a
ukow ych na tem at problem ów urologicznych: „C ieśń
zatrzymanie moczu, gwałtowne rozszerzenie (catheterisme force); w yleczenie” („Przegląd Lekarski”, 1867, nr
48), „Jeszcze o scieśnieniu cewki m oczow ej” („Przegląd
Lekarski”, 1868, n n ). W p racy „P rzyczyn ek do rzeczy

i Strona tytułowa i wyciąg z opisu leczenia kamieni moczo
wych. Sprawozdanie lekarskie Szpitala Powszechnego Krajowego
we Lwowie za rok 1873
il.

o litotrypsyi” („Przegląd Lekarski”, 1867, nr 26, 27, 28)
autor dokładnie opisał historię wprowadzenia litotrypsji
do praktyki m edycznej, teoretyczne zasady jej realizacji,
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m etody w ykonania i, co najważniejsze — przedstaw ił
swoje własne obserwacje kliniczne [11].
Być może ten m łody lekarz m ógł stać się pierwszym
urologiem w Galicji, jak również w całej Polsce, ale nie
stety zm arł w wieku 34 lat z pow odu choroby serca.
Z a w yjściow y punkt historii w yodrębnienia każdej
dziedziny m edycyny można uważać zorganizowanie o d 
działu specjalistycznej opieki lekarskiej [2]. Takim punk
tem było zaprowadzenie łóżek urologicznych w K rajo 
w ym Szpitalu Powszechnym we Lwowie.
Grzegorz Ziem bicki (1849-1915), który w 1883 objął
stanow isko p rym ariu sza na oddziale ch iru rgiczn ym
w KSP [14], jako utalentowany chirurg, lekarz, posiada
ją cy wyjątkowe um iejętności organizacyjne i wizję per
spektywiczną, zwracał wielką uwagę na postęp chirurgii,
organizowanie opieki chirurgicznej i, w szczególności,
na rozwój specjalizacji chirurgicznych.
Zainteresowania naukowe prof. G. Ziem bickiego były
nader zróżnicowane i obejmowały: chirurgiczne leczenie
naczyniowych tętniaków, schorzeń dróg żółciowych, gu
zów jajnika, ropowicy tylnego śródpiersia, histerektomię,
chirurgię torby krezkowej, problem y nagłej śmierci przy
złamaniach kości, kwestie chirurgii dziecięcej, ortopedii,
neurochirurgii [1, 2]. Istnieje inform acja, że w oddziale
chirurgicznym KSP b yły leczone także choroby obszaru
szczękowo-twarzowego — w 1892 roku, właśnie przez
prof. Ziem bickiego, zostało wykonanych siedem resekcji
żuchw y [8].
U w aża się, że profesor G rzegorz Z iem b ick i jako
pierw szy we Lwowie i G alicji wprow adził urologię [1].
W badaniach naukowych dużo uwagi pośw ięcił chirur

2 Lista zabiegów wykonywanych w KSP. Sprawozdanie lekar
skie Krajowego Szpitala Powszechnego we Lwowie za rok 1873
il.

gicznem u leczeniu chorób układu m oczow o-płciow e
go, w szczególności przedstawił własną metodę operacji
przetok m oczow o-odbytow ych (opisaną w pracy „Une

Ncr 27.

nouvelle m ethode pour la cure des fistules rectoureth-

W Y D A W A N Y S T A R A N IE M

pęcherza moczowego. Ponadto opracował własną metodę
litoekstrakcji kam ieni pęcherza moczowego. W 1922 r. na

sprawozdanie dotyczące 189 okazów rzadkich kam ieni

O D D Z IA Ł U N A U K P R Z Y R O D N IC Z Y C H I L E K A R S K IC H

C. K. TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KRAKOWSKIEGO
p od

red a k cy ą

Profesorów Janikowskiego, Madurowicza, Majera, Skobla i Doktorów
Oettingera, Kydla i Zieleniewskiego.

spotkaniu koła naukowego lekarzy Państwowego Szpi
tala Powszechnego we Lwowie (PSP) Z. Leńko w ygłosił

1867.

PRZEGLĄD LEKARSKI

rales” ), udoskonalił metodę prostatektomii, był jednym
z czołowych specjalistów, którzy w ykonyw ali litotrypsje

6 lipca.

w Krakowie, w Drukarni c. k. Uniwersył.
pod zarzadem K. Mańkowskiego.
B inro R e d a k c ji P r z e g lą d u :
v domu c. k. Towarzystwa Naukowego,

CENA:
w Krakowie rocznie . . . Zl. G — w. a.
„
półrocznie . . Zł. 3 — „
w Państwie Anstryackićm
z przesyłką poczt, rocznie Zł. 6c. 60 „
„
„ półrocz. Zł. 3 c.30 „
Dla zagranicznych, drogą poczt, wypadnie
dopłata przesyłki według przepisów poczt.

PRZEDPŁATĘ PRZYJMUJĄ:
Kancellarya c. k. Towarzystwa Nank.
w Krakowie, Ulica Sławkowska, Nr. 28>
Binro Redakcyi Przeglądu w domn powy
wymienionym, — oraz
wszystkie c. k. Urzędy pocztowe tak dl:
krajów koronnych jak i dla zagranicy.

pęcherzowych, w ydobytych w ciągu 16 lat stosow ania
m etody prof. G. Ziem bickiego [6].
W latach 19 0 9 -19 10 prof. G. Ziem bicki w ykładał uro
logię na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Lwowskiego
[2, 16].
W 1895 roku do KSP przyszedł m łody lekarz Zenon
M arian Leńko (1868-1950 ) [1, 2, 14, 15]. D ostrzegając

Przyczynek do rzeczy o litotrypsyi
skreślił
dr. MoLENDZINSKt
e Lw<
(Ciąg dalszy.)
Dostawszy chorego z kamieniem męeherza, po
stanowiłem takowy usunąć za pomocą skruszenia,
z powodów,

które częścią przy wskazaniach do

litotrypsyi podałem, a częścią jeszcze późnićj wyłuszczę.

ilości i w krótkich przestankach ze znacznym bó
lem. G dy p rzypady te ciągle się zw iększały, udał
się do mnie po ra d ę ;
następujący stan :

po zbadaniu

przedstawił

B ad ają c go p ierw szy raz, zna

lazłem tylko pow iększenie gruczołu przyprątnego
po praw ćj stronie (dziób cew nika zw racał się n a
lew o ),

znaczne

guzy

krw aw nicow e

koło rzyci,

męcherz p rzy badaniu mocno od działyw ający, sz y ja
je go w ysoko położona;

kamienia jednak , którego

u Z. Leńki w łaściw e u podob ania oraz u m iejętności,
prof. G. Ziem bicki w 1898 roku pow ierzył m u prow a
dzenie chorych z problem am i urologicznym i. W lutym

i l . 3 Strona z czasopisma „Przegląd Lekarski” z 1867 roku z arty
kułem Józefa Molędzińskiego
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działu chirurgicznego łóżka, tworząc w ten sposób dział
urologiczny, i polecił dr. Leńce opiekowanie się wyłącznie
tym i chorym i. Faktycznie był to pierw szy pozaetatowy
sam odzielny oddział urologiczny w kraju [1, 2, 3].
W latach 19 0 1-19 0 5 Grzegorz Ziem bicki i Zenon Leń
ko byli jednym i z pierwszych lekarzy, którzy w ykonywali
nefrektom ię, operowali przetoki m oczowo-odbytowe.
W tym sam ym okresie Zenon Leńko był pionierem
wykorzystania badań endoskopowych i kateteryzacji (od
1903); wprowadził rentgenoskopię pęcherza moczowego
i zgłębnikowanie m oczow odów (wspólnie z G. Ziem bickim), o czym przedstawiona została naukowa inform acja
w 1903 roku; od 1906 w ykonyw ał adenom ektom ię z w y 
korzystaniem różnych m etod (810 adenom ektom ii do
r. 1928), powszechnie stosował litotrypsję, w ykonyw aną
„ślepym ” litotryptorem [1].
Pierwszej oceny p racy działu urologicznego dr Leńko dokonał w studium „Rzut oka na ruch działu urolo
gicznego w dziesięcioleciu 19 0 1- 19 10 ”, przedstawionej
na Zjeździe C hirurgów Polskich w 1910 r. w Warszawie,
gdzie podał, że liczba pacjentów leczonych przez 10 lat
w oddziale urologicznym stanow iła 1596 osób, w am 
bulatorium 110 0 , operow ano 420 chorych, w ykonano
625 cystoskopii, 33 uretroskopii i 257 cewnikow ań moczowodów [10].
4 Prof. Grzegorz Ziembicki, chirurg, prymariusz oddziału
chorób chirurgicznych w Krajowym Szpitalu Powszechnym we
Lwowie w latach 1883-1913
il.

W 1907 i 1910 Z. Leńko odbył podróże naukowe do
Niem iec, Danii, Francji, odw iedził oddziały urologiczne
w Paryżu, Herrnsdorfie, Kopenhadze i Berlinie, a następ
nie zaplanował budowę nowego budynku dla urologii,
później zaś przebudowę I piętra budynku dawnego ko 
legium pijarów, gdy realizacja budow y okazała się nie
możliwa.
Podczas pierwszej w o jn y światowej dr Leńko poza
głów ną pracą w K SP pracow ał w Rezerw ow ym Szpitalu
C zerwonego Krzyża we Lwowie.
23 maja 1918 odbyło się oficjalne otwarcie etatowego
oddziału u rologicznego we Lw ow skim Państw ow ym
Szpitalu Powszechnym — pierwszego oddziału tego ro
dzaju w regionie — z pow ołaniem dr. Z. Leńki na prymariusza. Tak więc, dopiero po 17 latach dr Z. Leńko,
prow adzący od 1901 r. pozaetatow y oddział urologiczny
w ram ach oddziału chirurgicznego, oficjalnie otrzym ał

5 Sala operacyjna Rezerwowego Szpitala Czerwonego Krzyża
nr IX we Lwowie przy ulicy Słodowej 6. Przy stole operacyjnym
dr Zenon Leńko i Tadeusz Prashil. Obok pomocnicy — siostra
tercjarka, a także mężczyźni w mundurach wojskowych. Zdjęcie
Witolda Schreibera, rok 1916
il.

prawa oraz tytuł prym ariusza.
D łuższy czas oddział urologiczny nie m iał osobnego
pom ieszczenia, oprócz pokoju [12] tuż obok oddziału
chirurgicznego, k tó ry znajdow ał się w budynku p ija
rów (obecnie głów ny budynek Szpitala Obwodowego we
Lwowie). D opiero w 1926 roku udało się ulokow ać cały

1901 roku profesor Ziem bicki zorganizow ał dla chorych

oddział urologiczny na pierwszym piętrze budynku pija

z problem am i urologicznym i ambulatorium, przyjmując

rów [1, 2, 5, 8, 12]. W 1930 roku oddział został reorganizo

dra Leńkę na nowo utworzone stanowisko kierownika

w an y i rozszerzony do 30 łóżek, z izbami: obserw acyjną

tego ambulatorium. Jednocześnie wydzielił ze swego od

(na 3 łóżka), przedoperacyjną i operacyjną. Przychodnię
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przeniesiono do pom ieszczeń na parterze. Jednocześ

ru rgii prostaty, pęcherza, dróg m oczow ych, gruźlica,

nie dział otrzym ał now y sprzęt — cystoskop najnowszej

kam ica m oczowa; udoskonalił w yposażenie i technikę

klasy, litotryptory, uretroskop, autoklaw do sterylizacji.

tran sfuzji k rw i; jako jeden z pierw szych w ykorzystał

Sala operacyjna została w yposażona w oświetlenie flu

rad w leczeniu raka pęcherza m oczowego; powszechnie

orescencyjne [12].

stosow ał m etody sanatoryjnego leczenia kam icy układu

Podczas całego okresu zarządzania oddziałem urolo

moczowego.

gicznym przez dr. Z. Leńkę w oddziale zostało przeszko

Z niewielką przerw ą S. Laskow nicki zarządzał od

lonych około 100 lekarzy urologów i chirurgów różnych

działem urologicznym do 1942 roku, a następnie z p o 

specjalności.

w odu trudnej sytuacji w okresie wojennym zm uszony

Prace naukowe dr. Z. Leńki liczą ponad 30 tytułów.
Najw ażniejszym i z nich są: „Oświetlenie pęcherza m o

b ył opuścić Lwów — udał się do Warszawy, potem zaś
do Krakowa.

czowego i zgłębnikow anie m oczow od ów ” (w spólnie
z G. Ziem bickim ), 1903 r.; „Postępow anie przy zgłęb

Wnioski

nikow aniu m oczow odów ”, 1903 r.; „R an y postrzałowe

W tym sam ym czasie, kiedy w Europie intensywnie roz

pęcherza”, 1913 r.; „Rzut oka na ruch działu urologicznego

w ijały się nauki chirurgiczne, wprowadzano i stosowano

w dziesięcioleciu 19 0 1-10 ”, 19 11 r.; „Przyczynek do zagad

nowe m etody leczenia i różnego rodzaju interw encje

nienia o wchłanianiu prawidłowego pęcherza” (wspólnie

chirurgiczne w chorobach układu m oczowo-płciowego,

z J. Krzyżanowskim , 1921 r.); „Uchyłek pęcherza m oczo

145 lat temu chirurdzy Krajowego Szpitalu Powszechne

wego”, 1922 r.; „Usuwanie kam ieni pęcherza m oczow e

go we Lwowie położyli podw aliny pod przyszły rozwój

go”, 1923 r.; „Badania nad w chłanianiem prawidłowego

urologii w naszym kraju.

pęcherza moczowego” (wspólnie z J. Krzyżanowskim ),

Istnienie silnej praktycznej i naukowej, profesjonal
nie ugruntowanej szkoły, stworzonej przez lekarzy K ra 

1924 r.

Po przejściu na em eryturę w 1928 roku dr Z. Leńko

jowego Szpitala Powszechnego we Lwowie, pionierów

do 1937 roku kontynuow ał pracę jako urolog Zarządu

w dziedzinie chirurgicznej opieki urologicznej — dr.

Okręgowego Polskich Kolei Państwowych we Lwowie.

Józefa M olędzińskiego, prof. Grzegorza Ziem bickiego

W 1939 roku dr Leńko uznany za w roga w ładzy ra
dzieckiej, b ył zm uszony wraz z rodziną do opuszczenia

i dr. Zenona Leńkę — um ożliw iło powstanie i rozwój
urologii we Lwowie i w całej Galicji.

Lwowa w ciągu 24 godzin. D zięki interw encji dwóch
ukraińskich lekarzy — internisty dr. M ariana Pańczyszyna i okulisty dr. Leontija M aksym ońko — udało się
odw ołać zlecenie m ilicji [1]. W 1945 roku Z. Leńkę ekspatriowano do Przem yśla, i dalej — do Krakowa, gdzie
został jednym z członków założycieli Polskiego Towa
rzystwa Urologicznego w 1949 roku.
Z okazji X IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa U rolo
gicznego w Łodzi (1974 r.) i X X V rocznicy powstania To
warzystwa wybito medal pamiątkowy, na awersie którego
znalazły się portrety trzech kolejnych twórców polskiej
urologii (Z. Leńko, A. M incer, T. Pisarski), a na rewersie
— w izerunek założyciela Polskiego Towarzystwa U rolo
gicznego dr. med. Wacława Lilpopa [1].
W 1928 roku stanow isko prym ariusza na oddziale
u rologicznym w PSP we Lw owie otrzym ał uczeń dr.
Z. Leńki Stanisław Laskow nicki (1892-1978) [9, 12].
S.

L a s k o w n ic k i ro z p o c z ą ł k a rie rę z a w o d o w ą

w 1920 roku, specjalizując się w chirurgii ogólnej u prof.
Schram m a, O strowskiego, a także w urologii — u dr.
Z. Leńki; b ył w ielokrotnie szkolony w klinikach ch i
rurgicznych oraz urologicznych w Paryżu (1923-1924)
i W iedniu (1938) [9]. O bszary jego zainteresowań b yły
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