
 

 

Zarządzenie nr 27/XVI R/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej  

i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim w Katedrę Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej  

i Endokrynologicznej oraz Klinikę Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej  

i utworzenia w strukturze Katedry Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej 

Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(t.j. Dz. U. 2021, poz. 478 ze zm.), § 12 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 Statutu Uczelni (t.j. uchwała nr 

2349 Senatu UMW z dnia 27 października 2021 r.) oraz uchwały nr 2372 senatu Uczelni  

z dnia 16 lutego 2022 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Z dniem 1 marca 2022 r. Katedrę i Klinikę Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej  

i Endokrynologicznej  na Wydziale Lekarskim przekształca się w Katedrę Chirurgii Ogólnej, 

Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej oraz Klinikę Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej  

i Endokrynologicznej. 

2. Nazwa jednostek, o których mowa w usta. 1 , w języku angielskim brzmi: 

1) Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej – Department of General, 

Minimally Invasive and Endocrine Surgery, 

2) Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej -  Clinical Department of 

General, Minimally Invasive and Endocrine Surgery. 

3. Przeniesienie majątku dotychczasowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej  

i Endokrynologicznej do podległych jednostek nastąpi zgodnie z obowiązującymi w Uczelni 

procedurami dotyczącymi gospodarowania środkami trwałymi. 

4. Z dniem 1 marca 2022 r. w strukturze Katedry Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej  

i Endokrynologicznej tworzy się Zakład Endoskopii Zabiegowej (nazwa w języku angielskim: 

Division of Surgical Endoscopy). 

5. Po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1-4, struktura jednostki jest następująca:  

Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej, w skład której wchodzą: 

1) Klinika  Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej, 

2) Zakład Endoskopii Zabiegowej. 

5. Zadania Katedry Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej  obejmują: 

1) W zakresie działalności badawczej:  

a) opracowanie systemu śródoperacyjnej nawigacji komputerowej w leczeniu nowotworów 

wątroby i usuwaniu przerzutów nowotworowych, 

b) ocena odległych wyników radiotermoablacji zmian przerzutowych wątroby, 



 

 

c) agresywne skojarzone leczenie zmian nowotworowych jamy brzusznej, 

d) zastosowanie płytkowych czynników wzrostu w leczeniu przetok kołoodbytniczych, 

e) badania naukowe nad zastosowaniem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy oraz 

kamery na podczerwień do rozpoznawania śródoperacyjnej lokalizacji przytarczyc, 

f) badania naukowe nad  przydatnością i rozwojem technik endoskopowych w leczeniu 

chorób przewodu pokarmowego we współpracy z klinikami UMW oraz zakładami 

teoretycznymi, w szczególności Katedrą Biochemii i Immunochemii oraz Katedrą 

Morfologii i Embriologii Człowieka, 

g) współpraca z wiodącymi ośrodkami endoskopowymi w ramach programów naukowych. 

2) W zakresie działalności dydaktycznej:  

            a) prowadzenie dydaktyki dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko- 

                Stomatologicznego na studiach polsko- i anglojęzycznych, 

            b) szkolenie podyplomowe, 

            c) szkolenie specjalizacyjne, 

           d) praktyki wakacyjne dla studentów polskich i zagranicznych, 

          e) szkolenie do certyfikatów umiejętności endoskopowych TCH i PTGE w pełnym 
              zakresie, 
          f) kursy dla pielęgniarek endoskopowych, 
          g) organizacja sympozjów i warsztatów endoskopowych we współpracy z producentami   
              sprzętu i narzędzi endoskopowych. 
6. Zadania Zakładu Endoskopii Zabiegowej obejmują:  

1) W obszarze naukowym: 

a) badania naukowe nad przydatnością i rozwojem technik endoskopowych w leczeniu 

chorób przewodu pokarmowego we współpracy z klinikami UMW oraz zakładami 

teoretycznymi, w szczególności Katedrą Biochemii i Immunochemii oraz Katedrą 

Morfologii i Embriologii Człowieka,  

b) współpraca z wiodącymi ośrodkami endoskopowymi w ramach programów naukowych, 

2) W obszarze dydaktycznym: 

a) ćwiczenia dla studentów UMW,  

b) kształcenie podyplomowe lekarzy,  

c) kształcenie do specjalizacji z chirurgii i gastroenterologii,  

d) szkolenie do certyfikatów umiejętności endoskopowych TCH i PTGE w pełnym zakresie,  

e) kursy dla pielęgniarek endoskopowych, organizacja sympozjów i warsztatów 

endoskopowych we współpracy z producentami sprzętu i narzędzi endoskopowych,  

3) W obszarze klinicznym: 

a) udział w programach badań przesiewowych (obecnie program badań przesiewowych 

raka jelita grubego),  

b) realizacja badań endoskopowych dla programów badawczych realizowanych przez kliniki,  

4) Prowadzenie działalności usługowej w bazie klinicznej Uczelni. 

7. Zadania Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej obejmują: 

1) W zakresie działalności dydaktycznej:  

a) prowadzenie dydaktyki dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko- 

Stomatologicznego na studiach polsko- i anglojęzycznych, 



 

 

b) szkolenie podyplomowe, 

c) szkolenie specjalizacyjne, 

d) praktyki wakacyjne dla studentów polskich i zagranicznych, 

2) W zakresie działalności badawczej: 

a) opracowanie systemu śródoperacyjnej nawigacji komputerowej w leczeniu 
nowotworów wątroby i usuwaniu przerzutów nowotworowych, 
b) ocena odległych wyników radiotermoablacji zmian przerzutowych wątroby, 
c) agresywne skojarzone leczenie zmian nowotworowych jamy brzusznej, 

d) zastosowanie płytkowych czynników wzrostu w leczeniu przetok 

okołoodbytniczych, 

e) badania naukowe nad zastosowaniem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy oraz 

kamery na podczerwień do rozpoznawania śródoperacyjnej lokalizacji, 

3) W zakresie działalności usługowej: 

a) wprowadzanie nowych technik małoinwazyjnych w zakresie operacji 

endokrynologicznych, 

b) zabiegi endoskopowe, 

c) zabiegi laparoskopowe, 

d) prowadzenie Poradni Proktologicznej i Poradni Chirurgicznej, 

e) zabiegi w ramach Ostrego Dyżuru Chirurgicznego. 

 

§ 2 

Dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji: 

1) Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej zachowuje 

dotychczasowy symbol Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej  

i Endokrynologicznej, tj. WL-44 oraz adres e-mail: WL-44@umw.edu.pl, 

2) Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej otrzymuje symbol WL-44-

1 oraz adres e-mail WL-44-1@umw.edu.pl, 

3) Zakład Endoskopii Zabiegowej otrzymuje symbol WL-44-2 oraz adres e-mail WL-44-

2@umw.edu.pl. 

§ 3 

W załączniku do zarządzenia nr 232/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia nazw anglojęzycznych jednostek 

wydziałowych i ogólnouczelnianych Uczelni oraz ustalenia zasad nadawania nazw 

anglojęzycznych tym jednostkom ze zm. wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające  

z niniejszego zarządzenia.  

§ 4 

1. W schemacie struktury organizacyjnej jednostek wydziałowych i innych jednostek 

organizacyjnych w rozumieniu § 11 ust. 1 pkt 5 Statutu, stanowiącym załącznik nr 2 do 

Regulaminu organizacyjnego (zał. do zarządzenia nr 277/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w strukturze 

organizacyjnej administracji Uczelni oraz wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego 
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Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” ze zm.) wprowadza się odpowiednie zmiany 

wynikające z niniejszego zarządzenia. 

2. W wykazie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu 

organizacyjnego (zał. do zarządzenia nr 277/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji 

Uczelni oraz wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we 

Wrocławiu” ze zm.) wprowadza się odpowiednie zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Z upoważnienia Rektora 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

PROREKTOR DS. NAUKI 
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel 

Otrzymują:  
według rozdzielnika 
AO 


