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Historia kołem się toczy
Pionierzy dolnośląskiej chirurgii znów zawitali na Murarską 2!
28 lutego 2017 r. Fundacja Pawła Jurosa, Izba Lekarska delegatura w Legnicy wraz z firmą
medyczną Affidea, zajmującą się diagnostyką i leczeniem nowotworów, zapraszają do wspólnej
podróży po ostatnim stuleciu i sylwetkach najznamienitszych osobistości i pionierów dolnośląskiej
chirurgii. Tego dnia o godz. 18:30 w placówce Affidea w Legnicy odbędzie się uroczysta inauguracja
wystawy zawierającej 9 tablic upamiętniających niezłomnych lekarzy i ich codzienną pracę. Dwie
plansze będą unikalne – nie zostały jeszcze nigdy wcześniej prezentowane. Przez najbliższy czas
wystawa pozostanie wystrojem placówki Affidea w Legnicy.
Wystawa upamiętniająca tuzów regionalnej chirurgii długo szukała miejsca, w którym zagości chwilę
dłużej. Idealną lokalizacją wydawało się miejsce, w którym wspomniani lekarze wykonywali swoją
codzienną pracę, z wielkim poświęceniem pomagając ludziom – czyli ówczesny szpital chirurgiczny
mieszczący się przy ul. Murarskiej 2, który przeniósł się do innej lokalizacji. Na szczęście od 2007 roku
pod „starym” adresem zaczął funkcjonować ośrodek Affidea, który zainteresował się wystawą.
Historia mimo upływu lat zatoczyła swoje koło, a pionierzy chirurgii powrócili pod ten adres.
- Pomysł na wystawę, a tym samym na niezwykle podniosłą wyprawę w ostatnie stulecie polskiej
chirurgii, zrodził się już dawno wśród licznych rozmów z dr Dorotą Czudowską - mówi Iwona Basińska,
Dyrektor Makroregionu Affidea. Wystawa przypomina niezwykłą sylwetkę doktora Zdzisława Szulca
oraz innych sławnych lekarzy, związanych przed laty z pracą na terenie budynku, w którym aktualnie
znajduje się nasz ośrodek - dodaje.
Wystawa dostępna będzie w głównym holu placówki Affidea w Legnicy. W jej skład wchodzić będzie
siedem historycznych plansz upamiętniających dokonania zawodowe dr. Zdzisława Szulca. Ekspozycja
ta pozwala spojrzeć na tak wybitnego specjalistę z innej perspektywy, czyli z jego codziennego życia.
Dwie pozostałe tablice nie były jeszcze nigdzie pokazywane publicznie. Będzie można na nich
zobaczyć m.in. dr. Pawła Jurosa wraz z innymi znanymi lekarzami w trakcie ich codziennych
obowiązków zawodowych, jak również aktualnie czynnych zawodowo chirurgów - wychowanków dr.
Jurosa, czyli np. ordynatora Oddziału Chirurgicznego dr. n. med. Jerzego Palucha,.
- Miałam ten zaszczyt i przyjemność znać dr. Pawła Jurosa 15 lat, z czego 6 lat pracowaliśmy razem
w szpitalu, na jego oddziale chirurgicznym – wspomina Dorota Czudowska, Senator PiS i Prezes
Fundacji im. Pawła Jurosa. - Zawsze w trudnych chwilach był oparciem dla swoich pacjentów, nigdy
nie odmawiał im pomocy, mimo iż wielu z nich zabiegało o to, by leczył ich osobiście. To właśnie
sprawiło, że stał się moim najważniejszym politycznym i ideowym przewodnikiem. Bardzo się cieszę,
że w ramach Fundacji im. Pawła Jurosa nawiązaliśmy współpracę z firmą Affidea i dzięki temu kolejne
osoby będą mogły zapoznać się z wystawą przedstawiającą sylwetki znakomitych legnickich lekarzy
jak m.in. Paweł Juros – dodaje.
Dotychczas można było oglądać wystawę zawierającą wyłącznie siedem plansz poświęconych życiu
i pracy dr. Zdzisława Szulca - chirurga, jednego z pierwszych lekarzy i organizatorów służby zdrowia
w Legnicy. Była ona prezentowana w wielu miejscach i na licznych lokalnych wydarzeniach m.in. w
Ośrodku Diagnostyki Onkologicznej w Legnicy uświetniając jej 20-lecie. Od marca każda osoba chcąca
dowiedzieć się czegoś więcej o sylwetkach najznamienitszych osobistości i pionierów dolnośląskiej
chirurgii będzie mogła odwiedzić placówkę Affidea w Legnicy i zapoznać się z wystawą.
Przed laty to właśnie tutaj przy ul. Murarskiej 2, dr Zdzisław Szulc pełnił funkcję ordynatora i
dyrektora Szpitala Chirurgicznego. Był jednym z najbardziej cenionych i znanych legnickich chirurgów.

Za swoją nieocenioną pracę i wkład w rozwój chirurgii został nagrodzony licznymi odznaczeniami i
medalami: m.in. „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” oraz „Orderem Kapituły Gloria
Medicianae”. Po zakończeniu czynnej pracy zawodowej nadal wspierał działalność społeczną, był
założycielem Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej i współtworzył Legnicki oddział PCK. Doktor Szulc
nie pozostawił swojego oddziału bez godnych następców. Jednym z jego wychowanków był doktor
Paweł Juros - znakomity lekarz i były Ordynator Oddziału Chirurgii w Legnicy, senator i radny. Jego
przyjaciele ze środowiska lekarskiego wspominają go jako człowieka niezwykle prawego,
wymagającego i zdyscyplinowanego, a jednocześnie - mimo pozorów oschłości - gołębiego serca.
- Zależy nam, aby z biegiem lat pamiętano o niezwykłej historii legnickich chirurgów. Pragniemy, aby
w ośrodku Affidea w Legnicy żyła pamięć o wielkich, którzy tę historię tutaj tworzyli. Z tego miejsca
zapraszam wszystkich na kulturalne spotkanie z przeszłością - powiedziała Iwona Basińska.
Affidea w Legnicy swoją działalność rozpoczęła 1 października 2005 roku. W ośrodku do dyspozycji
pacjentów były: tomograf komputerowy, RTG i USG. W marcu 2007 roku Centrum zostało
przeniesione do nowoczesnych pomieszczeń przy ulicy Murarskiej 2 i wyposażone dodatkowo w
rezonans magnetyczny (MRI). Od połowy 2010 r. placówka zaczęła specjalizować się w badaniach
tomografii komputerowej naczyń wieńcowych, wirtualnej bronchoskopii (od stycznia 2012) oraz
badań naczyniowych - angio. Ponadto pracownia MRI specjalizuje się w badaniach spektroskopii.

***
O Affidea:
Firma Affidea jest jednym z największych inwestorów i świadczeniodawców usług w ramach Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego (PPP) w Europie. W 179 centrach medycznych, będących wyłączną własnością firmy,
zapewnia najlepszą możliwą diagnostykę obrazową i laboratoryjną oraz usługi z zakresu radioterapii
onkologicznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi firma rozszerza działalność również na obszary, w których nikt jeszcze
dotąd nie działał. Zatrudniając profesjonalną kadrę zajmującą się diagnostyką, firma Affidea staje się również
wiodącą siłą dostarczającą zdalną diagnostykę - oferując wielomodułowe usługi z zakresu teleradiologii.
Firma zatrudnia blisko 6 000 wykwalifikowanych specjalistów medycznych. Posiada centra w Polsce,
na Węgrzech, w Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Grecji, we Włoszech, w Turcji, Czechach, Portugalii,
Bułgarii, Szwajcarii, Irlandii oraz na Litwie.
W Polsce firma Affidea obecna jest od 2000 roku. Jej celem jest nie tylko wprowadzanie do Polski
najnowocześniejszych metod i narzędzi leczenia chorób nowotworowych, ale również konsekwentne
zwiększanie dostępu Polaków do tych usług.

