
Obraz w chirurgii, 

 chirurgia w obrazach 

Wojciech Szczęsny 



Chirurgia to obraz  

„malowany” ręką 



Mistrz i uczeń 

(od zarania do teraz) 



Chirurg opatrujący ranę. 

Malowidło ścienne z Pompejów 

(circa I w p.n.e.)  



Komu wiedza? 

• (…)prawideł, 
wykładów i całej 
pozostałej nauki będę 
udzielał swym synom, 
synom swego mistrza 
oraz uczniom, 
wpisanym i 
związanym prawem 
lekarskim, poza tym 
nikomu innemu(…)  



Dziś 

• (…)podawać do 

wiadomości świata 

lekarskiego wszystko 

to, co uda mi się 

wynaleźć i 

udoskonalić. 



Papirus Ebersa  

(circa 1550 p.n.e.) 

• odpis ze starszych 

tekstów 

• informacje 

chirurgiczne, ch. 

wewnętrzne 

• ok. 700 lekarstw 



Arabskie herbarium 



Perski atlas anatomii  

(1680, 1750) 



Anatomia Galena  

(circa 130-200 n.e.) 



Przełom Vesaliusza 1514-1564 

De humani corporis fabrica  



I inni 



Leczenie przetok odbytniczych 

wg Hipokratesa 



 Kaspar Stromayr (circa 1559) 



Chirurg z asystentem leczą rannego, Hieronimus 

Brunschwig (circa 1500) 

Chirurg leczy stopę starca, David Teniers 

Młodszy (circa 1650) 



Theodor Billroth (circa 1870) 



Odkrycia naukowe zmieniają 

oblicze chirurgii 

• zasady aseptyki i 

antyseptyki II 

połowa XIX w. 

• Ignaz Semmelweis 

1818 -1867 

 



Joseph Lister 1827- 1912 



Jules Pean 1830-1898  

Jan Mikulicz –Radecki 1850 - 1905 



Dr Hingston operuje w Szpitalu 

Hôtel-Dieu (1905)  



Mało nas… 

• sala operacyjna staje się 

miejscem „czystym” 

• wykłady „wychodzą” 

• sala operacyjna nie 

powinna być miejscem 

dysput naukowych ani 

palenia tytoniu 

    (L. Rydygier)  



Ferdinad Sauerbruch (1932)  

i Ludwik Rydygier (1881) 



Początki kardiochirurgii (1962). 

Chcemy się uczyć, czyli chcemy 

widzieć  



Zbigniew Religa 1938-2009 



Ilya Repin. Chirurg E. Pawłow 

w czasie operacji (1898) 



Henri Gervex 

Przed operacją (1887)  



Pokaż innym co umiesz  



Pierwsza fotografia. 

Alfred Donne (1840) 



Pierwszy film medyczny 

• 1885 

•  August Lumiere 

• „Lekarz wojskowy 

bada chorego” 



Dziś 



 



Wideochirurgia, roboty 



Nadal książki 

(lub czasopisma) 

• podręczniki 

• zapis cyfrowy 

/magnetyczny 

• czasopisma 

papierowe i on-line 

• strony internetowe 

• fora dyskusyjne 

• i inne…  



Atlas operacji chirurgicznych 



A także 

• Strony internetowe z pokazowymi 

operacjami np. www.websurg.com 

• Płyty z nagranymi operacjami 

• Workshop czyli kursy na zjazdach i w 

specjalnych centrach szkoleniowych 

(ćwiczenia na fantomach, zwierzętach 

czy preparatach „ex vivo”)  

http://www.websurg.com/


Plus ratio quam vis 

Dziękuję za uwagę 


