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Katowice, dn. 11. 06. 2015 r. 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, 

niemal 20 lat temu uczestniczyłem w niezwykle ważnym i świetnie zorganizowanym kursie w Berchtesgaden.  

 

 

Gościnność, ale też i oczekiwania Kolegów z Niemiec wobec nas były dużym zaskoczeniem. Piszę „nas”, 

ponieważ towarzyszyły mi jeszcze 3 osoby ze Śląska. Asystowaliśmy do zabiegów codziennie od 7.30 do 18.00. 

 

Koledzy Ordynatorzy Oddziałów Urazowo-Ortopedycznych (od lewej): śp. dr n. med. Tadeusz Moszkowicz 

(Tychy) oraz prof. dr hab. n. med. Tadeusz Gaździk (Ustroń) i lek. med. Marek Jędrysik (Jastrzębie Zdrój). 
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Warto jednak było, ponieważ zdobyte doświadczenia pamiętam do dzisiaj i z nich korzystam. Wspaniały chirurg, 

dr Peter Primbs, zaprosił nas pierwszego wieczoru na kolację. Przy typowych bawarskich daniach, niezwykle dla 

mnie tłustych, pytał każdego skąd pochodzi i wszelkimi sposobami starał się stworzyć przyjacielską atmosferę. 

Prawdę mówiąc, to odzywałem się wówczas najmniej i starałem się raczej słuchać starszych ode mnie. Czułem 

się wówczas wyróżniony faktem przebywania w tym gronie i wpychaniem w siebie ciężkostrawnych potraw.  

Ale następnego dnia nie wytrzymałem, ponieważ wskazania, zwłaszcza radiologiczne, do kolejnej 

endoprotezoplastyki kolana wydały mi się co najmniej wątpliwe. Zapytałem: „dlaczego taka kwalifikacja?”. 

Usłyszałem, że są to „wskazania amerykańskie”. Czyli jakie ? – Ból. Teraz już wiem, że w Niemczech operuje się 

pacjentów o wiele wcześniej, nie czekając, aż zmiany zwyrodnieniowe dokonają niewyobrażalnych spustoszeń, 

nie tylko miejscowych, ale i ogólnoustrojowych. Dla mnie było za wcześnie, dla nich był to czas optymalny. 1:0. 

 

W kolejnym dniu rozpisano mnie na asystę do zabiegu usunięcia kości piętowej, zniszczonej procesem ropnym. 

Mój głos w dyskusji był jednak bardziej stanowczy, ponieważ uważałem operację za zbyt „oszczędną” i nie 

zapewniającą chirurgicznego wyjałowienia, co było szczególnie ważne ze względu na zły stan ogólny chorego, 

gorączkę i parametry laboratoryjne. Dr Primbs nie był zadowolony, ale wstrzymał zabieg. Przepytał mnie            

w jakim ośrodku pracuję, jakie mam doświadczenie w takich operacjach i ile ich wykonałem ? Zadzwonił do kil- 
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„Gniazdo Orłów” w Berchtesgaden 20 lat temu i teraz. Obecnie są tam tłumy odwiedzających. 
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ku innych Szpitali i Zakładów Ortopedycznych, a po otrzymaniu zgodnej odpowiedzi, co do bardziej radykalnej 

amputacji i możliwości funkcjonalnego zaprotezowania, wykonał ją zgodnie z moją sugestią i bez komentarza. 

Czułem, że tworzy się między nami pewna nić zawodowej sympatii i szacunku. Tak postępuje człowiek z klasą !  

 

„Szpital w Berchtesgaden” w 1995 i czerwcu 2015 r. Z niezbyt dużego ośrodka powstało olbrzymie 

Centrum Kliniczne, na czele z nowym, „biało-żółtym” budynkiem. Zmianie uległa także nazwa. 

 

 



 

5 

Stąd wynik 1:1. Następnego dnia pojawili się lokalni dziennikarze, którzy dużo z nami rozmawiali. Skutkiem był 

artykuł w „Berchtesgadener Anzeiger”. Okazało się, że mamy podobne problemy i wspólne trudności.  

Skoro już byłem w tym miasteczku ponownie, to chciałem znaleźć adres szpitala i spojrzeć na niego 

raz jeszcze. Miałem też nadzieję na serdeczną rozmowę z dr Primbsem. Znalazłem w internecie link:  

http://www.kliniken-suedostbayern.de/de/main/chronik_berchtesgaden.htm 

Na końcu Oficjalnej Strony Szpitala jest zamieszczone moje zdjęcie z Peterem sprzed lat. I to nie sen !  

 

 

http://www.kliniken-suedostbayern.de/de/main/chronik_berchtesgaden.htm
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Odwiedziłem Berchtesgaden przy okazji wyprawy do zamku Neuschwanstain, który znajduje się 

niedaleko Füssen w południowej Bawarii w Niemczech, w pobliżu zamku Hohenschwangau i granicy   

z Austrią. Obiekt powstawał od 1869 r. jako wyidealizowany średniowieczny zamek rycerski dla króla 

bawarskiego Ludwika II Wittelsbacha. Wstępny projekt opracował Christian Jank, a rozwinęli go 

Eduard Riedel i Georg von Dollmann. Król to postać tragiczna. Przeżył w zamku tylko kilka miesięcy      

i zmarł jeszcze przed ukończeniem budowy. Nam ta budowla kojarzy się głównie z bajkami Disneya. 

 

Jednak te piękne doznania przyćmił mi sentyment do Berchtesgaden i miejsc, które wcześniej już 

widziałem, przyjeżdżając uczyć się ortopedii i traumatologii. Przy okazji nauczyłem także czegoś 

niemieckich kolegów i jestem pod wrażeniem ich otwartości, gotowości do merytorycznej dyskusji       

i słuchania innych. To wielka sprawa i postawa godna naśladowania. Tego życzę sobie oraz Państwu ! 

Z pozdrowieniami 
Prof. Damian Kusz    

http://pl.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCssen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bawaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Hohenschwangau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rycerstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_II_Wittelsbach
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Jank&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eduard_Riedel&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_von_Dollmann&action=edit&redlink=1

