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Streszczenie
Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego, szcze-
gólnie u niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym. Wystąpieniu OZUŚ sprzyjają częste infekcje górnych 
dróg oddechowych oraz stany upośledzające drożność nosa i  powodujące dysfunkcję trąbek słucho-
wych. Powikłania OZUŚ obecnie występują rzadko. Celem pracy jest przedstawienie przypadku powi-
kłania ostrego zapalenie ucha środkowego pod postacią ropnia mózgu u 7-letniej, dotychczas zdrowej 
dziewczynki.

Słowa kluczowe: ropień mózgu, Streptococcus pyogenes, ostre zapalenie ucha środkowego

Abstract
Acute otitis media (AOM) is the most commonly diagnosed childhood disease, especially in infants and 
preschool children. Onset of AOM encourage frequent upper respiratory infections and debilitating 
conditions that cause nasal patency and trumpets auditory dysfunction. Complications of AOM currently 
are rare. We present a  case of complications of acute otitis media in form of acute cerebral abscess in 
a 7-year-old previously healthy girl.
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Ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) jest najczęściej 
rozpoznawaną chorobą wieku dziecięcego (1, 2). Zasadniczą 
rolę w rozwoju OZUŚ odgrywają infekcje wirusowe jam 
nosowych i nosogardła. W 90% przypadków OZUŚ jest 
poprzedzone nieżytem nosa, co tłumaczy zmienność se-
zonową zapadalności ze szczytem zachorowań na OZUŚ 
w okresie jesienno-zimowym (3). W nosogardle i jamie 
ucha środkowego najczęściej stwierdza się obecność wirusa 
RS (respiratory syncytial virus) i rinowirusów, a w dalszej 
kolejności koronawirusów, wirusów grypy i paragrypy 
(4, 5). Mogą one nasilać ciężkość przebiegu choroby oraz 

zwiększać ryzyko powikłań (6, 7). Najczęstszymi bakte-
ryjnymi czynnikami etiologicznymi OZUŚ są Streptcoccus 
pneumoniae, Haemophilus in!uenzae i Moraxella catarhalis 
(8,9). Wprowadzenie powszechnych szczepień przeciw 
pneumokokom spowodowało spadek o 20% liczby wizyt 
ambulatoryjnych z powodu zapalenia ucha środkowego 
u dzieci w pierwszych 2 latach życia (10). 

Streptococcus pyogenes – paciorkowiec β-hemolizujacy 
grupy A należy do patogenów rzadko izolowanych z wy-
dzieliny pobranej z jamy ucha środkowego w przebiegu 
OZUŚ (11). Na podstawie przebiegu klinicznego nie-
możliwe jest zróżnicowanie etiologii choroby. Powikłania 
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OZUŚ występują obecnie bardzo rzadko. W latach 40. XX 
wieku problem ten dotyczył około 3% pacjentów z OZUŚ, 
obecnie liczba ta zmniejszyła się 10-krotnie. Powikłania 
OZUŚ mogą być zlokalizowane wewnątrzskroniowo lub 
(rzadziej) wewnątrzczaszkowo. Powikłania wewnątrzczasz-
kowe częściej dotyczą dzieci i osób młodych niż starszych. 
Odwrotnie niż u dorosłych, u dzieci występują 4-krotnie 
częściej w przebiegu ostrego procesu zapalnego (12).

OPIS PRZYPADKU

7-letnia dziewczynka została przywieziona do Klinicznego 
Oddziału Pediatrycznego (KOP) przez zespół Pogotowia 
Ratunkowego z powodu zaburzeń świadomości. Dziewczynka 
dotychczas była zdrowa. Urodziła się z ciąży i porodu 
o prawidłowym przebiegu. Szczepiona zgodnie z obowiąz-
kowym Programem Szczepień Ochronnych, bez szczepień 
zalecanych. Po raz pierwszy antybiotyk otrzymała na prze-
łomie 6. i 7. roku życia z powodu anginy (amoksycylina 
z kwasem klawulanowym), a miało to miejsce 4 miesiące 
przed przyjęciem do szpitala. Na infekcje dróg oddechowych 
chorowała sporadycznie. Wywiad rodzinny obciążony 
alergią wziewną (siostra i brat). Warunki socjalne dość 
dobre, w domu ekspozycja na dym tytoniowy (dziadek).

Około 10 dni przed przyjęciem do szpitala dziewczynka 
była apatyczna, pokładająca się, z utrudnionym logicznym 
kontaktem słownym, miała katar, ból głowy i gorączkowała 
do 39°C. Badana była w poradni przez lekarza rejonowego, 
który rozpoznał odwodnienie i zlecił leki p-gorączkowe 
oraz nawodnienie doustne. Pomimo stosowania się do 
zaleceń lekarza nadal była mało aktywna, leżąca, odmawiała 
przyjmowania posiłków. Gorączka utrzymywała się przez 
2 dni, dziewczynka nie wymiotowała. W kolejnych dobach 
wyraźne obniżenie nastroju, była smutna, płaczliwa, nadal 
skarżyła się na ból głowy. Wystąpiło nieobecne wcześniej 
moczenie nocne. Objawy wiązano z tęsknotą spowodo-
waną rozłąką z babcią. Na trzy dni przed przyjęciem do 
szpitala ponownie konsultowana w poradni, jednak lekarz 
nie stwierdził istotnych odchyleń od stanu prawidłowego. 
W dniu poprzedzającym przyjęcie do szpitala, dziewczynka 
była bardziej senna, mało aktywna, mowę miała niewyraźną, 

w nocy budziła się, kontakt logiczny był utrudniony, nie 
można także wykluczyć napadów drgawkowych. Rano, 
mimo wielokrotnych prób i silnych bodźców, matka nie 
mogła wybudzić dziewczynki. Wezwane pogotowie prze-
wiozło dziewczynkę do szpitala.

Przy przyjęciu do oddziału stan ogólny bardzo ciężki, 
dziewczynka głęboko nieprzytomna, oceniona na 5 pkt 
według Glasgow Coma Scale (tab. I), źrenice szerokie, 
niereagujące na światło, anizokoria (L>P), pozycja ciała 
nieprawidłowa, patologiczna reakcja zgięciowa w koń-
czynach górnych, zniesienie odruchów brzusznych, wy-
górowanie odruchów głębokich w kończynach dolnych, 
obecne objawy patologiczne: Babińskiego (wachlarzowaty), 
Chaddocka, Oppenheima, Rossolimo, dodatnie objawy 
oponowe: sztywność karku, Brudzińskiego górny i dolny, 
Kerniga. Skóra blada, nadmiernie ucieplona (tempera-
tura 39°C), podsychające śluzówki jamy ustnej, (powrót 
włośniczkowy <2 s), nasilona próchnica zębów, tachykardia 
(ok. 160/min), ciśnienie tętnicze krwi podwyższone (130/80 
mmHg), saturacja przezskórna obniżona (94%). 

Ze względu na objawy wzmożonego ciśnienia śród-
czaszkowego i podejrzenie obrzęku mózgu niezwłocznie 
wdrożono postępowanie przeciwobrzękowe: ułożenie 
głowy pod katem ok. 30-40°, zastosowano tlenoterapię, 
dożylnie podano deksametazon i leki przeciwgorączkowe. 
Badaniem okulistycznym na dnie oka stwierdzono obraz 
odpowiadający początkowej fazie tarczy zastoinowej (tar-
cze nerwów wzrokowych przekrwione od strony wnęk, 
granice zatarte, wnęki ciasne, żyły z zachowanym tętnem, 
dość szerokie). 

W wykonanych w trybie „przyśpieszonym” badaniach 
laboratoryjnych stwierdzono wysokie wykładniki stanu 
zapalnego: podwyższona liczba krwinek białych (WBC – 
38,6*103/μL, ze zwiększoną liczbą granulocytów obojętno-
chłonnych: Neut – 92%), prokalcytonina (PCT – 7,81ng/
ml) oraz stężenie białka ostrej fazy (CRP – 45,87 mg/l). 
Znaczna hiponatremia (Na – 123 mEq/l), hiperglikemia 
(glukoza – 177,29 mg/dl), podwyższone frakcje alfa-1 
i alfa-2-globulin (odpowiednio: 4,3%, 16,8%) oraz stężenia 
dehydrogenazy mleczanowej (LDH – 471U/l). W koagu-
logramie podwyższone stężenie Jbrynogenu (481,10 mg/
dl), D-dimerów (4,35 µg/ml) oraz produktów degradacji 
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Jbrynogenu (FDP ≥20 µg/ml). Biochemiczne parametry 
funkcji nerek i wątroby były prawidłowe. Dwukrotnie 
pobrano krew na posiew oraz zabezpieczono próbkę krwi 
na badanie w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. 
Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Układu Nerwowego 
(KOROUN). Posiew krwi badany w laboratorium szpi-
talnym był jałowy. W KOROUN nie wykryto materiału 
genetycznego specyJcznego dla Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus in!uenzae, Listeria 
monocytogenes i Streptococcus agalactiae.

Podejrzewając zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
przed planowanym nakłuciem lędźwiowym wykonano 
tomograJę komputerową głowy (TK), gdzie uwidoczniono 
w płacie skroniowym lewym owalny otorebkowany zbiornik 
zagęszczonej treści płynnej o wymiarach 54x38 mm z pozio-
mem sedymentujących elementów morfotycznych, z obecną 
torebką o grubości do 4 mm, w otoczeniu miernego wału 
obrzękowego. Obecny był efekt masy z przemieszczeniem 
szczeliny pośrodkowej na prawo o 9 mm. Stwierdzono utratę 
powietrzności komórek lewego wyrostka sutkowatego, co 
odpowiadało ostremu zapaleniu lewego ucha środkowego, 
powikłanego zapaleniem wyrostka sutkowatego. Układ 
komorowy nie był poszerzony, natomiast lewy zbiornik 
okalający był uciśnięty (ryc. 1 i 1a).

Rozpoznano: ropień lewego płata skroniowego mózgu 
w przebiegu OZUŚ. Natychmiast podano dożylnie ce[riak-
son w dawkach maksymalnych, kontynuowano leczenie 
zmniejszające obrzęk mózgu (deksametazon, mannitol). 
Celem drenażu ropnia dziewczynka została natychmiast 
przetransportowana do oddziału neurochirurgii (Centrum 
Zdrowia Dziecka). Operowana była w trybie pilnym. W czasie 
operacji wykonano lewostronną trepanopunkcję skroniową 
i drenaż zewnętrzny ropnia, uzyskując kliniczną poprawę 
stanu ogólnego oraz zmniejszenie stopnia zaburzeń świado-
mości. Empirycznie stosowano trójlekową antybiotykoterapię 
(ce[riakson, klindamycyna, meropenem), oraz leczenie 
przeciwgrzybicze (ketokonazol). Po siedmiu dobach od 
zabiegu neurochirurgicznego wykonano obustronną tym-
panotomię przednią, usunięto zmiany zapalne i założono 
drenaż wentylacyjny w uchu lewym. W posiewie z ropy 
pobranej podczas zabiegu neurochirurgicznego wyhodo-
wano liczne kolonie Streptococcus pyogenes. W 14. dobie 
po zabiegu operacyjnym w kontrolnej TK głowy w lewym 
płacie skroniowym widoczne były wzmacniające się po 
podaniu środka cieniującego linijne zmiany odpowiada-
jące resztkom torebki ropnia. Otoczone były hipodensyjną 
strefą malacji/obrzęku. Poza tym w strukturach mózgowia 
nie stwierdzono zmian ogniskowych. Układ komorowy 
symetryczny, nieposzerzony. Stwierdzono częściowe upo-
wietrznienie wyrostka sutkowatego i jamy sutkowej lewej 
kości skroniowej (ryc. 2). 

Po zakończeniu leczenia zabiegowego dziewczynka 
wróciła do Klinicznego Oddziału Pediatrii celem kontynu-
acji leczenia zachowawczego. Przy przyjęciu była w stanie 
ogólnym dobrym, ale wyraźnie przestraszona i niechętna 
badaniu. Mowa była wyraźnie spowolniała, z ubogim za-
sobem słów. Miała trudności w określeniu podstawowych 
elementów dotyczących otoczenia (kolory, przedmioty, 
czynności, osoby) przy zachowanej umiejętności liczenia 
(dodaje i odejmuje w zakresie 10). Stwierdzono opadanie 
powieki górnej oka lewego uniemożliwiające ocenę źrenicy 
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i motoryki gałki ocznej z powodu porażenie lewego nerwu 
okoruchowego. Obecny był objaw Babińskiego po stronie 
lewej. Kontynuowano antybiotykoterapię klindamycyną 
i meropenemem przez 2 tygodnie, a przez kolejne 2 ty-
godnie klindamycyną z penicyliną benzylową, zgodnie 
z antybiogramem z jednoczesną proJlaktyką przeciw-
grzybiczą (\ukonazol). Prowadzono ciągłą rehabilitację 
neuropsychologiczną. 
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W rezonansie magnetycznym (MRI) mózgowia, wyko-
nanym po 6 tygodniach od zabiegu neurochirurgicznego, 
stwierdzono śladowe wzmocnienie kontrastu w okolicy 
loży po ropniu, niewielki wał obrzękowy w lewym płacie 
skroniowym, symetrycznie ustawiony w osi układ komo-
rowy z niewielkim poszerzeniem z pociągania rogu skro-
niowego lewej komory bocznej. Ponadto uwidoczniono 
torbiel pajęczynówki tylnego dołu czaszki o średnicy <14 
mm (ryc. 3). W badaniu elektroencefalograJcznym mózgu 
(EEG) stwierdzono asymetrię czynności podstawowej na 
niekorzyść strony lewej (ubytek czynności alfa w okolicy 
tylno-skroniowo-ciemienowej) oraz zmiany uogólnione 
napadowe (iglica fala 3-5Hz, fale wolne o podobnej czę-
stotliwości i amplitudzie do 400 uV). Badaniem psycholo-
gicznym, wykonanym w 21. dobie po zabiegu operacyjnym, 
stwierdzono podwyższony poziom lęku, uniemożliwiający 
zastosowanie standaryzowanych testów. Mowa spontanicz-
na była zachowana, ale spowolniała i o niskiej zawartości 
informacyjnej (brak nazw), występowały wyraźne deJcyty 
pamięci krótkotrwałej oraz trudności we wzrokowym iden-
tyJkowaniu złożonych, schematycznie przedstawionych 
bodźców. Zwracały uwagę wzmożona męczliwość i niska 
wytrwałość. Kolejne badanie po 3 tygodniach wykazało 
stopniowe ustępowanie opisywanych deJcytów.

Po 5 miesiącach od rozpoznania ropnia lewego płata 
skroniowego mózgu w przebiegu OZUŚ poza dyskretnie 
spowolniałą mową nie stwierdzono odchyleń w badaniu 
neurologicznym. Dziewczynka była pogodna, dysponu-
jąca bogatym zasobem słów, ukończyła I klasę szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem. W wykonanych wówczas 
badaniach odporności humoralnej i komórkowej stężenie 
immunoglobulin (IgA, IgM, IgG i IgE) oraz elektroforeza 
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białek były prawidłowe. W cytometrii przepływowej stwier-
dzono nieznacznie podwyższony odsetek limfocytów T 
o fenotypie komórek NK, poza tym rozkład subpopulacji 
limfocytów był w normie dla wieku. Miano ASO (585 IU/
ml) było podwyższone. Poziom przeciwciał anty-HBs (<2 
mIu/ml) był bardzo niski.

DYSKUSJA

Ostre zapalenie ucha środkowego występuje u 50-85% 
dzieci do 3. roku życia, należy do jednych z najczęstszych 
chorób wieku dziecięcego i jest częstą przyczyną porad 
lekarskich w tej grupie wiekowej (2, 13). Zwykle OZUŚ jest 
poprzedzone 3-4-dniowym okresem objawów wirusowej 
infekcji nosogardła (14). Ból ucha jest dość swoistym 
objawem, jednakże występuje tylko u 50-60% chorych (15, 
16). Wśród innych objawów wymienić należy drażliwość, 
niepokój, uczucie dyskomfortu, katar, kaszel, wymioty, 
brak łaknienia, gorączkę, pocieranie i wyciek z ucha. 
Ze względu na brak swoistości w obrazie klinicznym 
o rozpoznaniu decyduje obraz otoskopowy. Za OZUŚ 
przemawia obecność płynu w uchu środkowym (uwy-
puklenie błony bębenkowej, widoczny poziom płynu) 
oraz zmiany dotyczące błony bębenkowej (zaczerwie-
nienie). Nieobecność tych symptomów przy współist-
nieniu powyższych objawów nieswoistych, zmniejsza 
prawdopodobieństwo wystąpienia OZUŚ do 5% (17, 
18). Ocena ruchomości błony bębenkowej w otoskopii 
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pneumatycznej lub tympanometrii, pozwalająca na iden-
tyJkację wysięku w jamie ucha środkowego, zmniejsza 
liczbę błędnych rozpoznań OZUŚ o 30% w porównaniu 
z klasycznym badaniem otoskopowym (19, 20). Analizując 
naturalny przebieg choroby wykazano, że u około 2/3 
chorych dolegliwości zaczynają ustępować samoistnie 
w ciągu 24 godzin, a u 80% w ciągu 2-7 dni (21, 22). Do 
nawrotu choroby dochodzi u ok.40% dzieci leczonych 
antybiotykami (23). Częstość nawrotów zależy od takich 
czynników jak wiek dziecka, ciężkość pierwszego epizo-
du OZUŚ, częstość występowania zakażeń wirusowych 
górnych dróg oddechowych, brak naturalnego karmienia 
w wieku niemowlęcym, przerost migdałka gardłowego, 
dysfunkcja trąbki słuchowej, wady twarzoczaszki (np. 
rozszczep podniebienia), alergia, niedobory immunolo-
giczne, uczęszczanie do żłobka lub przedszkola, ekspo-
zycja na dym tytoniowy, zanieczyszczenie środowiska. 
W leczeniu OZUŚ stosowane są środki przeciwbólowe, 
przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, a tylko w niektórych 
przypadkach antybiotyki. Antybiotykoterapia w OZUŚ 
ma zazwyczaj charakter empiryczny. Wybór preparatu 
sugerują wytyczne zespołów ekspertów. W Polsce są 
to „Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych 
zakażeniach układu oddechowego 2010”, opracowane 
zgodnie z zasadami EBM (Evidence Based Medicine) 
(24). Wykazano, że strategia obserwacji i czujnego wy-
czekiwania (ang. watchful waiting) nie zwiększa czasu 
trwania dolegliwości u dzieci, znacząco wpływa na zmniej-
szenie zużycia antybiotyków, a także zmniejsza ryzyko 
nosicielstwa pneumokoków opornych na penicylinę 
(25-27). Natychmiastowe podanie antybiotyku zalecane 
jest jedynie w określonych sytuacjach klinicznych, tzn. 
u dzieci poniżej 6 miesiąca życia, z wysoką gorączką 
i wymiotami, poniżej 2. roku życia z obustronnym OZUŚ 
oraz przy obecności wycieku z ucha (24). 

W okresie stosowania antybiotyków powikłania OZUŚ 
występują niezwykle rzadko i mają odmienny charakter. 
Obecnie częściej spotykane są powikłania wewnątrzskronio-
we, do których zalicza się zapalenie wyrostka sutkowatego, 
niedowład lub porażenie obwodowe nerwu twarzowego, 
zapalenie ucha wewnętrznego, ropnie podokostnowe. 
Główne powikłanie OZUŚ jak zapalenie wyrostka sutko-
watego zdarza się bardzo rzadko, nawet kiedy nie stosuje 
się antybiotyków (28). Wewnątrzczaszkowe powikłania 
OZUŚ jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ro-
pień mózgu lub móżdżku, zakrzepowe zapalenie zatoki 
esowatej występują niezwykle rzadko, ale zawsze należy 
brać je pod uwagę bowiem stanowią zagrożenie życia. 
Opisywane jest częste (nawet do 50%) występowanie powi-
kłań wewnątrzczaszkowych u dzieci z OZUŚ, powikłanym 
ostrym zapaleniem wyrostka sutkowatego. W badaniach 
obejmujących okres obserwacji od 10 do 20 lat OZUŚ, 
zapalenie zatok i zapalenie wyrostka sutkowatego były 
czynnikami predysponującymi do rozwoju ropni mózgu 
u 7-23% chorych (29-31). Od lat 90. XX wieku wyraźna jest 
tendencja zmniejszająca się występowania ropni mózgu 
jako powikłania OZUŚ (11% w latach 1981-2000 vs. 26% 
w latach 1945-1980) (30). Natomiast niektórzy autorzy 
obserwują wzrost liczby powikłań wewnątrzczaszkowych 
w przebiegu zapalenia zatok (32). Ropnie mózgu bardzo 
rzadko występują u dzieci, w 25% rozpoznawane są między 

4 a 7 rokiem życia (33-35). Częściej (61-63%) dotyczą 
płci męskiej (29). Czynniki predysponujące stwierdza 
się u 32-85% dzieci (29) i są to wrodzone wady serca, 
zwłaszcza sinicze, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
zabiegi stomatologiczne, urazy głowy, torbiele mózgu, 
zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie płuc i opłucnej, 
ropniaki opłucnej. Wśród drobnoustrojów izolowanych 
z ropni przeważają drobnoustroje tlenowe Gram-dodatnie 
(Streptococcus: pneumoniae, viridans, anginosus, interme-
dius, pyogenes, Staphylococcus aureus) oraz Gram- ujemne 
(Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae). Streptococcus 
pyogenes jest bardzo rzadkim czynnikiem etiologicznym 
wewnątrzczaszkowych powikłań OZUŚ i opisywany jest 
w pojedynczych przypadkach, szczególnie u chorych z wro-
dzonymi wadami serca, z ostrym zapaleniem gardła lub 
poddanych leczeniu stomatologicznemu. 

W prezentowanym przypadku ropień lewego płata skro-
niowego mózgu o etiologii Streptococcus pyogenes stanowił 
powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego z towa-
rzyszącym zapaleniem wyrostka sutkowatego u dziecka 
„w zasadzie” bez czynników ryzyka. Zapaleniu ucha nie 
towarzyszył ból i wyciek z ucha, a gorączka utrzymywała się 
jedynie przez 2 dni. Do czasu zachorowania dziewczynka 
rozwijała się prawidłowo, brak było objawów wskazujących 
na zaburzenie odporności. U dziewczynki dość szybko 
wystąpiły objawy neurologiczne takie jak ból głowy, zmiana 
zachowania, apatia, patologiczna senność, moczenie nocne. 
W opisanym przypadku do czynników sprzyjających roz-
wojowi ropnia można zaliczyć przebytą 4 miesiące wcześniej 
anginę, zaawansowaną próchnicę zębów oraz nie można 
wykluczyć nosicielstwa Streptococus pyogenes.
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Rozwój towarzystwa naukowego jest zależny od licz-
by lekarzy zainteresowanych reprezentowaną przez nie 
dziedziną odczuwających potrzebę pogłębiania wiedzy, 
szukania rozwiązań trudnych problemów zawodowych 
oraz wymiany doświadczeń. Naprzeciw tym potrzebom 
wychodzi od wielu lat Oddział Warszawski Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego (OWPTP). Jest on jednym 
z najdłużej działających oddziałów terenowych Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego (PTP).

Za początek działalności Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego uznaje się inauguracyjne posiedzenie 
sekcji Lekarzy Pediatrów przy Łódzkim Towarzystwie 
Lekarskim w dniu 24 października 1908 roku, zwo-
łane z inicjatywy doktora Józefa Brudzińskiego, który 
zostaje jej pierwszym przewodniczącym. Sekcja Lekarzy 
Pediatrów była zawiązkiem pierwszego w Polsce zrze-
szenia pediatrów. Można z dumą powiedzieć: „Nie było 
państwa polskiego, ale byli polscy pediatrzy”. 

Doktor Józef Brudziński, po przeniesieniu się do 
Warszawy, w 1910 roku zorganizował przy Towarzystwie 
Lekarskim Warszawskim sekcję pediatryczną, która no-
siła nazwę „Posiedzenie pediatrów przy Towarzystwie 
Lekarskim Warszawskim’’. Inauguracyjne posiedzenie 
sekcji pediatrycznej odbyło się 20 stycznia 1910 roku, 
a jej przewodniczącym został Ludwik Anders. Ten dzień 
można uznać za datę powstania OWPTP. 

Po utworzeniu sekcji pediatrycznej nawiązano kontakt 
z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pediatrów w Paryżu 
(Association Internationale de Pediatrie) i w 1912 roku 
ukonstytuowała się Sekcja Polska Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Pediatrów. Polacy wzięli czynny udział 
w 1. Międzynarodowym Zjeździe Pediatrów w Paryżu 
(6-10 październik 1912 roku), gdzie wygłosili dwa re-
feraty. Obydwie sekcje, w Łodzi i Warszawie, pracowały 
do I wojny światowej.

Dnia 19 marca 1917 roku został zatwierdzony pierw-
szy statut nowego specjalistycznego stowarzyszenia pod 
nazwą Polskie Towarzystwo Pediatryczne (statut został 
podpisany przez założycieli: Ludwika Andersa, Józefa 
Brudzińskiego, Bohdana Korybut-Daszkiewicza, Tadeusza 
Kopcia, Juliana Kramsztyka, Władysława Szenajcha 
i Kazimierza Zielińskiego). Władze niemieckie ograni-
czyły jednak teren działalności Towarzystwa tylko do 
Warszawy i jej okolic.

Dnia 27 lutego 1918 roku odbyło się pierwsze posie-
dzenie organizacyjne, a działalność Towarzystwa została 
rozszerzona na cały obszar Państwa Polskiego. Według 

statutu PTP składało się ono z członków: założycieli, 
czynnych, popierających, korespondentów, dożywot-
nich oraz honorowych. Członkami czynnymi mogli być 
wszyscy polscy lekarze pediatrzy, a Ci co mieszkali poza 
Warszawą byli członkami korespondentami. Członkami 
popierającymi mogli być polscy lekarze interesujący się 
pediatrią, jak również inne osoby, chcące popierać za-
dania Towarzystwa. Członkiem dożywotnim zostawała 
osoba, która wpłaciła na cele Towarzystwa kwotę nie 
mniejszą niż 3 tysiące marek. Członkiem honorowym 
mogła być osoba bez względu na jej narodowość, która 
miała wybitne zasługi dla Towarzystwa. Zarząd wybierał 
spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika 
i bibliotekarza. Posiedzenia naukowe były zwyczajne 
i kliniczne. Posiedzenia zwyczajne, na których poruszano 
tematy z dziedziny biologii dziecka, opieki nad dziećmi 
i młodzieżą oraz higieny szkolnej były przeznaczone 
dla wszystkich członków. Posiedzenia kliniczne, na 
których poruszano tematy z dziedziny patologii wieku 
dziecięcego były przeznaczone dla lekarzy. 

Na pierwszym posiedzeniu dnia 27 lutego 1918 
roku został wybrany pierwszy dziesięcioosobowy skład 
zarządu oraz czteroosobowa komisja wyborcza, która 
miała przyjmować nowych członków. W skład zarządu 
wchodzili: prezes L. Anders, wiceprezes J. Kramsztyk, 
sekretarz M. Erlichówna, skarbnik K. Jonscher i człon-
kowie: B. Korybut-Daszkiewicz, T. Kopeć, Wł. Rodys, 
Wł. Szenajch i K. Zieliński. Po śmierci dr. L. Andersa 
w 1920 roku prezesem został Wł. Szenajch. Pierwsze 
posiedzenie zarządu odbyło się 6 marca, pierwsze 
posiedzenie kliniczne 27 marca, a posiedzenie zwy-
czajne 10 kwietnia 1918 roku. 

Pierwszy statut Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 
został zatwierdzony przez Polskie Władze w Warszawie 
w dniu 15 stycznia 1922 roku. 

Zarząd PTP w Warszawie do 1931 roku był zarządem 
centralnym dla całej Polski. Kiedy zaczęły powstawać oddziały 
Towarzystwa w innych miastach, do nazwy głównej PTP 
dopisywano nazwę oddziału. Wobec tego na ogólnym zgro-
madzeniu członków Towarzystwa 26 maja 1931 roku zapadła 
decyzja, by Polskie Towarzystwo Pediatryczne w Warszawie 
przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział 
Warszawski. Władzą dla wszystkich oddziałów oraz repre-
zentacją stał się wówczas Zarząd Główny PTP z siedzibą 
w Warszawie. Do września 1939 roku powstało, poza 
Warszawą, 5 oddziałów: w Łodzi (11.12.1921), w Wilnie 
(marzec 1925), we Lwowie (23.03.1926), w Poznaniu 

Developmental Period Medicine, 2013, XVII, 44$')5 *$6789:;5<=:>$?@A;9


