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Rozwój medycyny przypomina 
schody ruchome, które jadą w dół, 
a my się po nich wspinamy do góry 
wywiad z dr n. med. Grzegorzem Krasowskim  
Wiceprezesem Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran

Jak rozpoczęła się Pana kariera zawodowa? 

Co  zadecydowało o wyborze zawodu lekarza 

i podjęciu specjalizacji z chirurgii?

Wydaje mi się, że ta chęć bycia, nie tylko lekarzem, 

ale też chirurgiem była we mnie od zawsze. 

Już w  szkole podstawowej, pamiętam 

jak bawiliśmy się w chirurgów, malując 

u  siebie nawzajem rany pooperacyj-

ne i  narządy wewnętrzne. Pozostało 

to we mnie przez cały czas edukacji, 

jednak tuż przed maturą miałem małe 

wątpliwości. Zastanawiałem się nad 

studiami w szkole filmowej, rozważałem 

też podjęcie nauki na kierunku informatyka. 

Szczęśliwie jednak zdecydowałem się na rozpoczę-

cie studiów na Akademii Medycznej we Wrocławiu. 

Ukończyłem ją w 1993 roku. W międzyczasie, w czasie 

studiów, w zasadzie każdą wolną chwilę, spędzałem 

na oddziale chirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego 

w Opolu, bądź też w poradni chirurgicznej. Niestety 

po zakończeniu studiów nie było możliwości rozpo-

częcia specjalizacji z chirurgii. Po prostu, na oddziale 

chirurgii, nie było miejsc dla osób chcących specjali-

zować się w tej dziedzinie. Najbliższą pokrewną spe-

cjalizacją zabiegową była ginekologia. Rozpocząłem 

więc specjalizację I stopnia z ginekologii, którą mia-

łem ukończyć dwa lata później, czyli w 1995 roku. 

Jednak tuż przed egzaminami specjalizacyjnymi, za-

dzwonił do mnie z-ca ordynatora Szpitala Wojewódz-

kiego w Opolu p. doktor Konrad Gliński i powiedział, 

że pojawiła się możliwość abym rozpoczął specjali-

zację z chirurgii. Nie zastanawiałem się nawet chwili, 

w trzy dni znalazłem się na oddziale i rozpocząłem to, 

o czym marzyłem całe życie – specjalizację z chirur-

gii ogólnej. Czułem się niezwykle wyróżniony, 

jednocześnie byłem bardzo zadowolony 

i podekscytowany, a chirurgia… wydaje 

mi się, że pochłonęła mnie w całości 

i tak zostało aż do dzisiaj.

Co najbardziej ceni Pan w swoim 

zawodzie, co sprawia Panu najwięk-

szą satysfakcję? 

Tu chyba nie będę oryginalny bo tak jak wszyst-

kim lekarzom zabiegowcom największą satysfakcję 

sprawia mi udany zabieg operacyjny, powrót pa-

cjenta do zdrowia i szybkie opuszczenie przez niego 

oddziału. Wtedy kiedy te wszystkie działania, które 

zaplanowaliśmy, które podjąłem osobiście i które 

wdrożyłem razem z zespołem odnoszą sukces. Dru-

gim elementem, który wydaje mi się niezmiernie 

istotny w moim zawodzie i który zarazem sprawia 

mi dużą satysfakcję, jest możliwość stałego rozwo-

ju, czyli szansa na realizację wszystkich planów, na 

poznanie nowych rozwiązań, które pojawiają się na 

rynku. Pamiętam, jak parę lat temu wprowadziliśmy 

zasadę „pięciostopniowej dezynfekcji rąk”, która 

obowiązywała przy każdym wejściu i wyjściu z sali 
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operacyjnej, z sal pacjentów, a także przy każdym 

kontakcie z chorym i przy każdej wykonywanej przy 

pacjencie procedurze. Dużo wysiłku kosztowało mnie 

przekonanie całego personelu, że jest to niezbędne 

postępowanie. Jak okazało się w czasach koronawiru-

sa, była to bardzo słuszna decyzja bo w zasadzie nikt 

z mojego personelu nie zainfekował się mimo, że na 

oddziale mieliśmy też pacjentów zakażonych. Osta-

tecznie personel zauważył istotność prowadzenia 

tego typu działań i serdecznie mi za to podziękował, 

co też sprawiło mi ogromną satysfakcję.

Czy uważa Pan, że leczenie ran jest zagadnie-

niem istotnym dla chirurga?

Teraz oczywiście, że tak, choć z samym procesem le-

czenia ran przewlekłych, rozumianym już w sposób 

taki głęboko zawodowy, spotkałem się stosunkowo 

późno, pamiętam, że było to po moim doktoracie 

w 2001 roku. 

Prof. Zbigniew Rybak, który był promotorem mo-

jego doktoratu, zaproponował mi udział w projekcie, 

związanym z oceną występowania ran przewlekłych 

w populacji na terenie województwa opolskiego. 

Wcześniej leczenie ran przewlekłych często było trak-

towane przez chirurgów jako coś gorszego. Obowią-

zywał stały standard, moczenie w wodzie z mydłem, 

używanie opatrunków z rivanolu i można powiedzieć, 

czekanie na cud. Kiedy po zebraniu informacji, zwią-

zanych z projektem europejskiej unii leczenia ran, 

w  2001 roku pojechałem przedstawić te wyniki na 

konferencję do Lizbony, otworzyły mi się oczy na to 

jak wygląda leczenie ran przewlekłych na świecie. 

Po raz pierwszy uczestniczyłem w kongresie EWMA 

i kiedy stamtąd wróciłem, postanowiłem zmienić 

wszystko, co wiązało się z procesem leczenia ran. Sta-

ło się to wtedy jednym z ważniejszych moich celów, 

realizowanych w karierze chirurga. Odpowiadając już 

bezpośrednio na pytanie, z pewnością tak. Uważam, 

że leczenie ran przewlekłych jest niezmiernie istot-

ne dla chirurga. Jednak musimy cały czas pamiętać 

o tym, że w leczeniu ran przewlekłych uczestniczy nie 

tylko lekarz, nie tylko pielęgniarka, ale także pacjent 

i właśnie od tych trzech stron zależy jaki ostatecznie 

odniesiemy efekt. Bardzo istotne jest oczywiście za-

angażowanie firm, które dostarczają nam coraz no-

wocześniejszych materiałów i technologii, które mo-

żemy zastosować w procesie leczenia ran. Natomiast 

po naszej stronie istotne i ważne jest to, żebyśmy te 

technologie poznawali i wdrażali w życie. 

Jakie Pana zdaniem cechy powinni posiadać le-

karze/pielęgniarki, którzy chcieliby zająć się te-

matyką leczenia ran?

Zawsze uważałem, że najistotniejszą cechą w zawo-

dzie lekarza bądź pielęgniarki jest traktowanie pa-

cjenta z należytą atencją. Drugim elementem jest 

chęć poznania, a więc dążność do wiedzy. Trzecim, 

niezmiernie ważnym elementem, jest pracowitość. 

Myślę, że połączenie tych trzech elementów pozwala 

na rozpoczęcie procesu leczenia ran, nie skupiając się 

wyłącznie na ranie, którą pacjent ma np. na kończynie 

dolnej, czy też na odleżynie znajdującej się w innym 

miejscu, ale koncentrując się na leczeniu pacjenta 

jako całości. O tym właśnie musimy pamiętać, że za 

każdym razem, kiedy leczymy pacjenta to nie leczymy 

tylko kończyny dolnej, pośladków, czy też kości krzyżo-

wej, gdzie znajduje się odleżyna, ale leczymy pacjenta 

jako całość. Na proces leczenia ran jako całość składa 

się wiele elementów. To nie tylko leczenie miejscowe, 

nie tylko oczyszczanie ran, nie tylko odpowiednie za-

dbanie o potencjalnie rozwijającą się infekcję, czy też 

o właściwą wilgotność rany, ale to także sprawdzenie 

stanu odżywienia pacjenta, to również leczenie bólu. 

Na proces leczenia ran składa się także współpra-

ca i  pomoc psychologiczna pacjentowi, nawiązanie 

kontaktu z rodziną i otoczeniem chorego, ale również 

dbałość o czynniki ekonomiczne i finansowe, związa-

ne z tym procesem. Te wszystkie elementy spinają się 

w jedną całość i za każdym razem, przystępując do 

procesu leczenia ran, musimy zrobić jeden krok w tył 

i zobaczyć pacjenta jako całość, jako chorego człowie-

ka, tylko wtedy mamy szanse na sukces.
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Czy Pana zdaniem obszar leczenia ran zmienił 

się istotnie w ciągu ostatnich lat? Jak ocenia Pan 

rozwój i dostępność nowych technologii i rozwią-

zań w leczeniu ran?

Bezwzględnie. Rozwój medycyny przypomina scho-

dy ruchome, które jadą w dół, a my się po nich wspi-

namy do góry. Jeżeli przestaniemy się wspinać, czyli 

przestaniemy się rozwijać to zostaniemy wymieceni. 

Te schody nas po prostu wyrzucą. W związku z tym 

cały czas musimy poznawać inne możliwości i śledzić 

nowe technologie, które pojawiają się w leczeniu ran 

przewlekłych. Przykładem takiej rewolucji ostatnich 

lat jest leczenie żywieniowe, zarówno dojelitowe jak 

i pozajelitowe, a zwłaszcza leczenie żywieniowe pro-

wadzone w warunkach domowych (czym również się 

zajmujemy). Wydaje mi się, że jest ono przełomem 

podobnym do wprowadzenia znieczulenia ogólnego 

w chirurgii lub antybiotykoterapii. Bez leczenia żywie-

niowego nie ma obecnie leczenia, a większość pa-

cjentów, którzy są obciążeni ranami przewlekłymi, są 

to osoby niedożywione, chociażby z tego powodu, że 

doskwierają im dolegliwości bólowe, że trudno im się 

poruszać, że ciężko im się zaopatrzyć w produkty od-

żywcze. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden 

element mianowicie na rolę firm, które wytwarzają 

nowe produkty i dają nam możliwość ich testowania 

oraz które uczą nas, jak stosować te nowe technolo-

gie. To właśnie firmy, wprowadzając nowe technolo-

gie na rynek lub ulepszając te, które znane były wcze-

śniej, stają się motorem postępu dla nas i umożliwiają 

nam stałe podnoszenie naszych kompetencji.

Jest Pan prezesem i współwłaścicielem spółki 

medycznej „Nutrikon”, która m.in. zajmuje się 

leczeniem ran przewlekłych. Co Pana zdaniem 

świadczy o sukcesie takiej placówki? Co sprawia, 

że jest to miejsce cenione przez pacjentów?

Najistotniejszym elementem, który stoi za naszym 

sukcesem jest personel, który tam pracuje, a więc 

dbałość o odpowiednie dobranie osób, które przyj-

mują pacjentów, które zajmują się leczeniem ran 

jest bardzo ważna. Drugim istotnym elementem 

jest współpraca. Nie stawiamy na konkurencję, a na 

współpracę. Współpracujemy z niepublicznymi i pu-

blicznymi placówkami medycznymi zarówno w dzie-

dzinie leczenia ran przewlekłych jak i w dziedzinie ży-

wieniowej czy w dziedzinach związanych z bariatrią, 

a więc w tych wszystkich obszarach, którymi się zaj-

mujemy. Wydaje mi się, że w chirurgii ogólnej i w chi-

rurgii onkologicznej to współpraca jest tym filarem, 

który pozwala na osiągnięcie sukcesu.

Co roku organizują Państwo „Opolskie Warsztaty 

Medyczne” podczas których omawiane są m.in. 

aktualne wytyczne w leczeniu ran przewlekłych. 

Czy Pana zdaniem konferencje, szkolenia, warsz-

taty mają znaczenie w podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych? Jak ocenia Pan rolę tego typu wy-

darzeń naukowych? 

Zawsze uważałem konferencje, spotkania, wzajem-

ne wymiany myśli, poszukiwania wspólnych rozwią-

zań za bardzo istotny element bo stają się one moto-

rem postępu. Właśnie podczas tych spotkań można 

porozmawiać z osobami z różnych firm, to tam pre-

zentowane są nowe technologie, to tam możemy się 

z tymi rozwiązaniami zapoznać, zapisać się na warsz-

taty i w konsekwencji wdrażać w życie te wszystkie 

nowo nabyte umiejętności. Nasze Opolskie Warszta-

ty Medyczne, w tym roku już 11. edycja, nie są taką ty-

pową konferencją, a wręcz przeciwnie są one prowa-

dzone całkowicie w formie warsztatowej. Uczestnicy 

mają możliwość zobaczenia rany, mogą zapoznać się 

z materiałami opatrunkowymi, nauczyć się zakładać 

kompresję, zarówno w sposób klasyczny, bandażami, 

jak też nowoczesnymi wyrobami, takimi jak circaid®. 

Mogą też nauczyć się jak zaplanować leczenie żywie-

niowe, jak obsłużyć porty żywieniowe czy jak wyko-

nać wkłucie do naczyń krwionośnych pod kontrolą 

USG itd. Zdobywają konkretne umiejętności prak-

tyczne, przydatne w przyszłości, w wykonywanych 

działaniach medycznych. ■
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