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Specjalizuję się w leczeniu operacyjnym: 

1. Schorzeo kręgosłupa 

 skolioz idiopatycznych, wrodzonych i neuromięśniowych 

 innych deformacji (kifoz i lordoz) nabytych,  wrodzonych i neuromięśniowych, 
ch.Scheuermanna  

 myelomeningocoele (rozszczep kręgosłupa) 

 dyskopatii szyjnych, piersiowych i lędźwiowych 

 zwyrodnienia kręgosłupa (spondyloartrozy) 

 kręgozmyku 

 nowotworów kręgosłupa, destrukcji pozapalnych 

 złamao osteoporotycznych i urazowych 

2. Deformacji klatki 

 kurzej 

 lejkowatej 

3. Deformacji kooczyn, chorób stawów 

 zmian zwyrodnieniowych stawów  

 wad stóp u dzieci powyżej 4 r.ż.  

 wad stóp u dorosłych - paluchów koślawych, palców młotkowatych  

 chorób stawu biodrowego - ch. Perthesa, wrodzonej dysplazji i zwichnięcia biodra, 
epifizjolizy głowy k.udowej  

 przykurczów w mózgowym porażeniu dziecięcym i innych  
(kręcz szyi, przykurcz Dupuytrena) 

 zaburzeo osi kooczyn (kolan koślawych, szpotawych), stawów rzekomych, 

 nawykowego zwichnięcia rzepki 

4. Innych schorzeo  

 neuropatii uciskowych (zespół cieśni kanału nadgarstka,  rowka nerwu łokciowego, 
kanału stępu, żebra szyjnego itd.) 

5. Profilaktyka dysplazji bioder dziecięcych w USG   

http://www.ortopeda.biz.pl/


Doświadczenie zawodowe 

 18 lat pracy w Uniwersyteckim  Szpitalu Ortopedycznym z Kliniką Ortopedii i Rehabilitacji 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellooskiego w Zakopanem, 

 3 lata pracy (obecnie) na oddziale Neurochirurgii Szpitala w Mielcu 

 stopieo doktora nauk medycznych uzyskany  na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ 
na podstawie pracy „Naturalna historia wybranych wrodzonych deformacji kręgosłupa w 
Polsce” 

Wykładowca w ramach kursów CMUJ (Kompleksowe leczenie deformacji kręgosłupa; 
Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy; wykłady – „Kręgozmyk - patologia i leczenie”, „Wrodzone 
wady i deformacje kręgosłupa - współczesne poglądy na leczenie ortopedyczne”, „Fizjologia 
gojenia kości”,  „Zaburzenia zrostu kostnego – leczenie”, „Chirurgia kręgosłupa, kurs 
wprowadzający dla lekarzy specjalizujących się” , Kurs dla lekarzy rodzinnych: „Choroby 
kręgosłupa”. 

Odbyte kursy z zakresu:  

Diagnostyki USG dziecięcego stawu biodrowego metodą Grafa,  USG stawu barkowego i 
artroskopii stawu barkowego, Wad stóp, Dysplazja stawu biodrowego,  Gruźlicy n.ruchu, Chirurgii 
kolana, Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej, Zapalenie kości i stawów, Czynnościowego 
leczenia złamao i zwichnięd, Artroskopii diagnostycznej i operacyjnej stawu kolanowego, Artrozy, 
alloplastyki stawów.  

47 prac naukowych opublikowanych drukiem i wygłaszanych z zakresu chirurgii kręgosłupa, 
ortopedii dziecięcej, wydłużania kooczyn. 

  



Kręgosłup – zabiegi operacyjne  

Wykonuję pełne spektrum operacji kręgosłupa szyjnego piersiowego i lędźwiowego  
z dojśd przednich i tylnych, w tym również zabiegi małoinwazyjne.  

Więcej informacji na  www.ortopeda.biz.pl 

Korekcje w  skoliozach idiopatycznych 

 

 

Korekcja tylna skoliozy  umożliwia korekcję 

kręgosłupa i jednocześnie zabiegi plastyczne  

na zdeformowanych żebrach (torakoplastyka  

tj. uniesienie żeber po stronie wklęsłej i gibbektomia 

tj. wycięcie garbu żebrowego po wypukłej.  

 

 

 

  

Korekcja przednia  skoliozy  jest możliwa   

w każdym wieku, również u dzieci rosnących.  

Wskazana jest ona w skoliozach jednołukowych.  

Metoda pozwala na krótszy zakres usztywnienia 

kręgosłupa w porównaniu z korekcją tylną 

 

 

 

Skolioza dorosłych.  U pacjentów dorosłych ze skoliozą celem leczenia jest uwolnienie ich od dolegliwości 

bólowych. Zabieg operacyjny polega na stabilizacji kręgosłupa z uwolnieniem wąskiego kanału 

zwyrodnieniowego. Możliwa jest też korekcja skoliozy, jednak często wymaga ona dodatkowo tzw. 

uwolnienia przedniego- czyli dyscektomii np. endoskopowej w celu zmobilizowania kręgosłupa aby uzyskad 

lepszą korekcję. Taką samą procedurę stosuje się w bardzo dużych, sztywnych skoliozach u  dzieci  

i młodzieży 
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Skoliozy neuromięśniowe.  

Niedowład czy porażenie kooczyn dolnych, brak stabilizacji miednicy u dzieci niechodzących 
wymaga zastosowania korekcji skoliozy i stabilizacji kręgosłupa z objęciem miednicy. Stosuje się  
w tych przypadkach zabieg m. Galvestone 

Kifoza w chorobie Scheuermanna .  

 

 

Kifoza w myelomeningocoele.  

 Zabieg operacyjny kifektomii przeprowadza się w dużych kifozach u dzieci porażonych. Polega on  na 

resekcji kilku kręgów szczytu kifozy. Umożliwia to korekcję kifozy kręgosłupa na prętach. Dziecko uzyskuje 

przez to wyprostowaną sylwetkę. Poprzez uzyskany nadmiar skóry na szczycie garbu wygojeniu ulega 

przewlekła odleżyna. 

Poprawę sylwetki chorego 

 i zniesienie bólów pleców uzyskujemy 

przez operacje korekcji tylnej po 

uprzedniej dyscektomii przedniej ze 

względu na sztywny kręgosłup, lub 

poprzez dyscektomię i korekcję przednią 



 

Operacje w wadach i deformacjach  wrodzonych kręgosłupa. 

Mnogośd wad wrodzonych nie pozwala na krótkie omówienie metod operacyjnych. Przedstawiam 
najczęstsze zabiegi w najczęściej występujących wadach. 

Skolioza wywołana półkręgiem. Najlepszą metodą jest usunięcie półkręgu i jednoczasowa korekcja. Zabieg 
przynosi najlepsze rezultaty u dzieci młodszych poniżej  10 roku życia. Zakres spondylodezy ogranicza się 
najczęściej do dwóch przyległych kręgów. U starszych, gdzie kręgosłup jest sztywny preferuje się korekcje o 
szerszym zakresie instrumentacji. 

Skolioza wywołana płytką boczną (czyli bocznym zrostem kręgów.  Optymalnym zabiegiem dla uzyskania 
dobrej korekcji jest resekcja płytki i jednoczasowa korekcja tylna. Zabieg nie zawsze możliwy do 
przeprowadzenia. W pozostałych przypadkach pozostaje korekcja tylna o szerszym zakresie instrumentacji. 

Kifoza wywołana półkręgiem. Często półkręg uciska na rdzeo i wtedy trzeba go usunąd z dojścia 
przedniego. Po tym bezpiecznie można dokonad korekcji kifozy. 

Kifoza wywołane płytką przednią (czyli zrostem kręgów od przodu) wymaga resekcji płytki  
i następowej korekcji ( od przodu lub  tyłu). 

Diastematomielia ( przegroda kanału kręgowego) dzieli  kanał i rdzeo powodując jego naciąganie (rdzeo 
podwieszony). Prowadzi to najczęściej do powikłao neurologicznych. W tych przypadkach konieczne jest 
usunięcie przegrody.  

Operacje w zwyrodnieniu kręgosłupa (spondyloartrozie)  

 
Niewielkie zmiany zwyrodnieniowe zaczynające się najczęściej  
od zwyrodnienia dysku z wypukliną a objawiające się bólami krzyża 
kwalifikują się do wszczepienia dystrakt ora międzykolczystego 
odciążającego zwyrodniałe stawy.  

Zwężenie zwyrodnieniowe kanału kręgowego wymaga jego poszerzenia 

poprzez laminektomię (usunięcie łuku), laminoplastykę (rozszerzenie 

łuku), foraminotomię (poszerzenie otworów międzykręgowych), czasem 

korporektomię (usunięcie kręgu)- poniżej. 



 

 

W  przypadku dokuczliwych bólów o charakterze toracalgii, lumbalgii po nieskutecznych próbach leczenia 

zachowawczego można wykonad zabieg stabilizacji ze spondylodezą kręgosłupa łącznie  

z laminektomią obarczającą. 

     

      

Kręgozmyk 

Jest to forma przewlekłej niestabilności kręgosłupa prowadząca do chronicznych bólów 

kręgosłupa, objawów rwy, czasem zaburzeo neurologicznych (nietrzymania moczu, niedowładów). 

Operacja polega na nastawieniu kręgozmyku i stabilizacji transpedikularnej  

w połączeniu z rewizją kanału kręgowego tam gdzie są do tego wskazania. 



 

Dyskopatia   

Dyskopatia przebiegająca bez ucisków na rdzeo czy korzenie skutkuje bólami ograniczonymi  

do okolicy kręgosłupa. W tych przypadkach przy braku pozytywnej reakcji  na leczenie 

zachowawcze stosuje się operacje wszczepienia dystraktora międzykolczystego w odcinku 

lędźwiowym. Zastosowanie mają też zabieg termolezji zakooczeo nerwowych zlokalizowanych  

w obrębie torebek stawowych. Tam gdzie nie ma potrzeby usuwania dysku a bóle są uciążliwe 

można również wykonad stabilizację kręgosłupa. W przypadku ucisku przepukliny dysku na rdzeo 

czy korzeo konieczne jest jej usunięcie. W odcinku szyjnym czy piersiowym wykonuje się taki 

zabieg wyłącznie z dojścia przedniego ( np. endoskopowo). W tych przypadkach konieczna jest 

następowa stabilizacja kręgosłupa w postaci nieruchomej klatki włożonej w miejsce dysku. 

Możliwa jest implantacja sztucznego dysku  w odcinku szyjnym aby zachowad naturalną 

ruchomośd segmentu. W przepuklinach w odcinku lędźwiowym preferowany jest dostęp tylny 

(klasyczny na otwarto lub endoskopowy) ze względu na możliwośd pełnej kontroli w polu 

operacyjnym.  

Celem zapobieżenia powstawaniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych wykonuje się też poza 

dyscektomią dodatkowo stabilizację międzytrzonową PLIF lub międzywyrostkową. Endoskopowa 

dyscektomia lędźwiowa z dojścia przednio-bocznego jest operacją wyjątkowo małoinwazyjną,  

lecz ma zastosowanie tylko w niektórych przepuklinach dysku. 

  



Poniżej operacja dyskopatii szyjnej ze stabilizacją  

 

 

Poniżej operacja dyskopatii piersiowej ze stabilizacją przez torakoendoskopię 

 

 

Destrukcje kręgów  
(nowotworowe, pozapalne, stawy rzekome po złamaniach) 

 W przypadku złamao patologicznych z uciskiem na rdzeo kręgowy preferowane jest dojście 

przednie z usunięciem kręgu, uwolnieniem rdzenia i stabilizacją (koszyk + płytka lub śruby 

trzonowe). W naciekach nowotworowych kręgów bez złamao wykonuje się zabieg 

wertebroplastyki celem wzmocnienia zagrożonego złamaniem kręgu, zniszczenia częściowo mas 

nowotworowych i zmniejszenia dolegliwości bólowych związanych z ekspansją guza. 

  



Poniżej zabieg korporektomii w zapaleniu gruźliczym kręgosłupa. 

 

Niestabilności w chorobach układowych 

Temat zbyt obszerny i zróżnicowany do krótkiego omówienia. Poniżej przykład operacji repozycji  

i stabilizacji szyjno-potylicznej we wgłobieniu zęba obrotnika do jamy czaszki w destrukcji kręgu  

C1 w RZS 

 

Złamania osteoporotyczne 

Prostą, szybką metodą zmniejszenia bólów i uzyskania natychmiastowej stabilności kręgosłupa jest 

zabieg wertebroplastyki cementem metakrylowym, lub bioprzebudowywalnym. Wertebroplastyka 

polega na podaniu  cementu przez cienką igłę do złamanego trzonu. Wertebroplastykę stosuje się 

w złamaniach osteoporotycznych, nowotworowych naciekach trzonów kręgowych, dużych 

naczyniakach kręgów. Zabiegiem który umożliwia odtworzenie wysokości złamanego kręgu jest 

kifoplastyka. Różni się ona tym, że najpierw złamany trzon jest rozprężany balonem 

wprowadzonym przez igłę, a następnie w lożę podawany jest cement tak jak w wertebroplastyce. 



 

 

Inne operacje ortopedyczne 

Deformacje klatki  

Zabieg operacyjny naprawczy klatki lejkowatej może byd przeprowadzony endoskopowo  

u dzieci i młodzieży tam gdzie deformacja jest symetryczna. Wykonuje się go z trzech   

1-2 centymetrowych cięd. Zabieg polega na wprowadzeniu pod mostek blaszki która napiera na 

niego i koryguje lejek. Deformacje niesymetryczne, lub po okresie dojrzałości wymagają korekcji na 

otwarto. Operacja polega na osteotomii mostka i wycięciu podchrzęstnie przyległych 

zdeformowanych części żeber, a następnie na korekcji na blaszce. 

Zabieg korekcji klatki kurzej polega na wycięciu zdeformowanych części żeber i osteotomii mostka 

z jego fiksacją. 

Gibbektomia - czyli resekcja garbu żebrowego przeprowadzana jest w operacjach skolioz. Polega 

na resekcji najbardziej wystających części żeber. Żebra te oczywiście odrastają w nowej niższej 

pozycji 

Deformacje kooczyn -  zaburzenia osi 

Zaburzenia osi kooczyn dolnych  u dzieci rosnących poniżej 10 roku życia można z powodzeniem 

leczyd blokadą chrząstek stawowych. W kolanach koślawych lub szpotawych operacja polega na 

czasowym zablokowaniu chrząstek kolana po stronie wypukłej deformacji aż do czasu 

samokorekcji w trakcie dalszego wzrostu dziecka. Korygowanie osi kooczyn u dzieci dorastających 

lub dorosłych wymaga osteotomii kości  



Deformacje stawów  

Zmiany zwyrodnieniowych stawów w mniejszych uszkodzeniach chrząstki stawowej można 

wykonad przeszczepienie chrząstki. W zaawansowanej artrozie pozostaje alloplastyka (sztuczny 

staw) lub obecnie wyjątkowo rzadko wykonywana w szczególnych przypadkach artrodeza 

(usztywnienie stawu). 

Wady stóp u dzieci powyżej 4 r.ż. często wymagają kombinowanych zabiegów na ścięgnach  

i kościach 

Choroby stawu biodrowego - ch. Perthesa, wrodzona dysplazja i zwichnięcia biodra, epifizjoliza 

głowy kości udowej wymagają zabiegów naprawczych mających na celu uzyskanie prawidłowej 

anatomii stawu. W zależności od wieku i rodzaju choroby oraz jej stadium wykonuje się różne 

zabiegi. Skrótowa forma tego opracowania nie pozwala na ich szczegółowe omówienie.  

Przykurcze w mózgowym porażeniu dziecięcym i innych chorobach   w celu poprawy mobilności 

chorego i funkcji kooczyn wymagają wydłużania ścięgien, ewentualnie ich przeszczepieo. Wybór 

poszczególnych ścięgien i stawów wymagających operacji wymaga szczegółowej oceny 

przykurczów w spoczynku i w trakcie chodu. Duże przykurcze obejmujące również torebki 

stawowe mogą wymagad ich przecięcia czy nawet osteotomii.  

Kręcz szyi mięśniopochodny wymaga przecięcia przyczepu mięśnia scm przymostkowo a czasem 

też przyusznie,  

Nawykowe zwichnięcie rzepki  zaburzenia toru ruchu  przez jednostronny przykurcz troczków lub 

kolano koślawe i nadmierna asymetria jej budowy wymagają zabiegu przynoszącego symetrię 

ruchu. Wykonuje się wg wskazao – jednostronne przecięcie troczków, przeciwstronne ich 

zmarszczenie, w cięższych przypadkach plastyki kostne- przeszczepienie guzowatości piszczeli, lub 

osteotommia szpotawiąca kolana 

Paluch koślawy 

Duża deformacja powodująca ból, bolesne nagniotki a nawet odleżyny wymaga korekcji palucha 

koślawego. W przypadku braku lub małych zmianach zwyrodnieniowych stawu dobry i trwały  

wynik daje np. zabieg Mitchela , w przypadku dużych zmian zwyrodnieniowych wykonuje się np. 

operację Kellera. 

  



Neuropatie uciskowe 

Zabieg polega na  uwolnieniu nerwu z ucisku (np. przecięcie troczków nadgarstka w zespole cieśni 

kanału nadgarstka, uwolnienia nerwu łokciowego w rowku łokciowym ewentualnie  z jego 

przeniesieniem do przodu, resekcji dodatkowego żebra szyjnego w zespole żebra szyjnego itd.) 


