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Historia i teraźniejszość Kliniki Kardiologii CMKP 
w Szpitalu Grochowskim

ANDRZEJ BUDAJ

Dnia 29 listopada 1980 roku na mocy Zarządzenia Nr 13/80 Dyrektora CMKP prof. Bohdana Lewartowskiego 
powołana została w Szpitalu Grochowskim Klinika Kardiologii CMKP. Jej Kierownikiem został prof. dr hab. med. 
Leszek Ceremużyński (ryc. 1).

Wcześniej, w 1974 roku powstał w Szpitalu Grochowskim Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Akademii Medycz-
nej w Warszawie. Ówcześni docenci: Leszek Ceremużyński i Jerzy Kuch, zostali kierownikami Ośrodka, oddzia-
łów A i B.

Po kilku latach prof. Jerzy Kuch objął kierownictwo Kliniki Kardiologii AM i przeniósł się wraz z Zespołem do 
Szpitala Bródnowskiego, a prof. Leszek Ceremużyński kontynuował rozwój ośrodka kardiologicznego – Kliniki 
Kardiologii CMKP (ryc. 2).

Z ubogiego, małego oddziału internistycznego z jednym aparatem EKG, Ośrodek przekształcał się stopnio-
wo w nowoczesną Klinikę Kardiologii. Ośrodek przy ul. Grenadierów stawał się ciekawym miejscem pracy dla 
młodych lekarzy, a także budził zainteresowanie studentów. Prof. Leszek Ceremużyński wprowadził wysokie 
wymagania kliniczne i entuzjazm dla pracy naukowej. Zespół Oddziału A Ośrodka (m.in. dr Teresa Zaleska, 
dr Mirosław Dłużniewski, dr Bogdan Michorowski, dr Wojciech Łada, dr Halina Pietrzykowska, dr Andrzej Zalew-

Ryc. 1. Dokument powołania Kliniki Kardiologii CMKP.
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ski, dr Barbara Dzikiewicz) był nastawiony zarówno na rozwój własny, jak i na rozwój Ośrodka. Do Studenckiego 
Koła Naukowego zgłaszało się wielu studentów, spośród których rekrutowali się przyszli lekarze Kliniki (m.in. 
B. Bednarz, A. Budaj, J. Grzybowski, A. Jakubowski, T. Jaxa-Chamiec, P. Kułakowski, S. Wesołowski). Rozwój 
Kliniki Kardiologii był możliwy dzięki ogromnej inicjatywie i pracy prof. Leszka Ceremużyńskiego i Zespołu. Dzię-
ki opiece medycznej nad pracownikami zakładów przemysłowych i instytucji, działalności Fundacji Proclinica, 
uzyskiwano środki na zakup sprzętu medycznego, informatycznego oraz remonty i wyposażenie oddziału, a tak-
że krajowe i międzynarodowe szkolenie lekarzy i pielęgniarek. Zorganizowano Salę Intensywnej Opieki Kardio-
logicznej (pierwszym kierownikiem był dr Jerzy Korewicki). Ufundowano Pracownię Hemodynamiki i Pracownię 
Elekrofizjologii Inwazyjnej. Podjęto prowadzenie dyżuru leczenia inwazyjnego zawału serca oraz diagnostykę 
i leczenie inwazyjne zaburzeń rytmu serca.

Dzięki prowadzonym pod kierunkiem prof. Leszka Ceremużyńskiego oryginalnym pracom naukowym oraz 
udziałowi w klinicznych badaniach wieloośrodkowych Klinika Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim stała 
się znana w kraju i za granicą.

Klinika kontynuuje tradycję Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologicznej stworzonej przez prof. Zdzisła-
wa Askanasa, nauczyciela prof. Leszka Ceremużyńskiego.

Od 2002 roku Kliniką Kardiologii CMKP kieruje prof. Andrzej Budaj – uczeń prof. Leszka Ceremużyńskiego. 
Kierownik Kliniki jest jednocześnie Ordynatorem Oddziału Klinicznego Kardiologii. Jego zastępcy to: prof. Piotr 
Kułakowski i dr med. Jadwiga Kłoś (do 30.06.2014 roku). W Klinice nadal pracuje bardzo zaangażowany zespół 
lekarzy, pielęgniarek i pracowników technicznych. W skład zespołu lekarskiego wchodzi 2 profesorów, 2 dokto-
rów habilitowanych medycyny, 14 doktorów medycyny. Pod względem specjalizacji w Klinice/Oddziale pracuje 
26 kardiologów, 8 specjalistów z chorób wewnętrznych, w tym 4 samodzielnych hemodynamistów i 4 samo-
dzielnych inwazyjnych elektrofizjologów klinicznych, oraz 5 echokardiografistów. W zespole pielęgniarskim jest 
37 osób z wyższym wykształceniem pielęgniarskim i 20 osób z ukończoną specjalizacją kardiologiczną.

Klinika uzyskała najwyższy IIIB stopień referencyjności. Dysponuje pełnym zakresem diagnostyki i terapii kar-
diologicznej, w tym między innymi angioplastyką wieńcową, rotablacją, zabiegami elektrofizjologicznymi (abla-
cje z systemem CARTO, wszczepianie stymulatorów-defibrylatorów, resynchronizacja komór).

Klinika prowadzi od 2002 roku, jako jeden z 9 ośrodków w Warszawie, dyżur inwazyjnego leczenia ostrych 
zespołów wieńcowych w Pracowni Hemodynamicznej oraz 24-godzinny dyżur w Sali Intensywnej Opieki Kar-
diologicznej i w oddziale zachowawczym. Przyjmuje także chorych w trybie identycznym, jak pozostałe oddziały 
szpitala, głównie chorych kardiologicznych.

Obecnie Klinika dysponuje 77 łóżkami, w tym 14 łóżek intensywnej opieki kardiologicznej. W ostatnim roku 
hospitalizowano około 3600 chorych, w tym 1070 w Sali R, wykonano 507 zabiegów angioplastyki wieńcowej 
w ostrych zespołach wieńcowych, 955 planowych zabiegów angioplastyki wieńcowej, 1340 planowych korona-
rografii, 168 ablacji, wszczepiono 314 stymulatorów i 34 kardiowertery-defibrylatory, 24 kardiowertery resynchro-
nizujące, wykonano ponad 670 testów wysiłkowych i ponad 3900 badań echokardiograficznych.

Klinika sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalistyczną Poradnią Kardiologiczną, w której przyjęto w ostat-
nim roku prawie 7000 pacjentów.

Klinika zrealizowała z nadwyżką korzystny kontrakt z NFZ, przynosząc Szpitalowi rocznie około 4 mln PLN 
dochodu netto.

Ryc. 2. Zespół Kliniki w 1980 roku. W środku prof. Bohdan Lewartowski, Dyrektor CMKP, dr med. Maria Czarnecka, Dyrektor Szpitala Gro-
chowskiego, prof. Leszek Ceremużyński i dr med. Teresa Zaleska oraz młodzi członkowie Zespołu Kliniki.
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Andrzej Budaj

Klinika świadczy konsultacje kardiologiczne dla Szpitala Grochowskiego oraz innych szpitali i poradni war-
szawskich.

W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej Klinika specjalizuje się w następujących dziedzinach:
– ostre zespoły wieńcowe,
– stabilna choroba wieńcowa,
– elektrofizjologia kliniczna,
– zaburzenia rytmu serca,
– omdlenia i zasłabnięcia,
– ostra i przewlekła niewydolność serca,
– echokardiografia,
– ergospirometria,
– leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe,
– rejestry kliniczne,
– metodologia badań wieloośrodkowych.
Realizowanych jest 10 grantów naukowych CMKP. W przygotowaniu są 2 prace habilitacyjne i 4 prace doktor-

skie. Klinika bierze także udział w kilku wieloośrodkowych badaniach klinicznych. Prowadzona jest współpraca 
naukowa z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. W 2014 roku uzyskano wysoki (ponad 117) Impact Factor za 
12 zagranicznych i krajowych publikacji oryginalnych. Pracownicy Kliniki (prof. A. Budaj, prof. P. Kułakowski, 
doc. B. Bednarz, doc. T. Jaxa-Chamiec, dr P. Kokowicz, dr B. Zaborska, dr K. Smarż, dr T. Imiela) pełnią funk-
cje z wyboru w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych i komitetach naukowych czasopism. 
Są zapraszani do wygłaszania wykładów i prowadzenia sesji na kongresach i konferencjach.

Klinika Kardiologii CMKP prowadzi medyczne szkolenie podyplomowe, kształci lekarzy internistów i kardio-
logów. W 2014 roku Klinika przeprowadziła 29 kursów specjalizacyjnych w ramach programu finansowanego 
przez Unię Europejską „Kapitał ludzki” o łącznej liczbie 569 godzin dydaktycznych dla 854 osób oraz 10 kursów 
doskonalących o łącznej liczbie 127 godzin dydaktycznych dla 150 osób. W sumie w czasie w/w kursów oraz 
na kursach indywidualnych zostało przeszkolonych 1150 osób, w tym lekarze pracujący w warszawskich ośrod-
kach medycznych.

Kontynuowane jest działanie Studenckiego Koła Naukowego, które nadal stanowi zaplecze nowych kadr le-
karskich Kliniki.

Warunki działania Kliniki znacznie się poprawiły w ostatnich latach. Pododdział Intensywnej Terapii Kardiolo-
gicznej, pracownie diagnostyczne, część pokojów chorych i sale dydaktyczne uzyskały nowe pomieszczenia. 
W Klinice odnowiono nowoczesny sprzęt (m.in. angiograf, echokardiografy, aparatura do spiroergometrii, echa 
wysiłkowego i testów pochyleniowych, respiratory, telemetrie). Wpłynęło to na podwyższenie standardu dia-
gnozowania i leczenia chorych. Nie zmieniło się natomiast to, co charakteryzuje Klinikę od czasu jej powstania, 
mianowicie, że dla całego Zespołu Kliniki najważniejszy jest pacjent, którego staramy się traktować jak naszych 
najbliższych.

Jubileusz 35-lecia Kliniki Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim jest okazją do wyrażenia 
wdzięczności wszystkim tym, którzy Klinikę tworzyli i rozwijali, oraz osobom, w tym wielu pacjentom, 
i instytucjom, które ją życzliwie wspierały.

Ze szczególną wdzięcznością i szacunkiem wspominamy Pana Profesora Leszka Ceremużyńskiego, 
Twórcę Kliniki, wybitnego Lekarza, Badacza i naszego Nauczyciela.


