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PROF. MAURYCY MADUROWICZ

• polski lekarz ginekolog i położnik, profesor 
położnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim

• urodził się 16 września 1831 w Kołomyi, Galicja 

• zmarł 12 stycznia 1894 w Krakowie 

• pochodził z rodziny ukraińskiej, był synem 
urzędnika w austriackiej służbie państwowej, 
późniejszego radcy ministerialnego i naczelnika 
dyrekcji skarbowej we Lwowie



PROF. MAURYCY MADUROWICZ

• polski lekarz ginekolog i położnik, profesor 
położnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim

• studiował medycynę w Akademii Krakowskiej

• w 1855 roku został doktorem medycyny, w roku 
następnym uzyskał doktorat chirurgii i położnictwa 

• od 1856  został asystentem w Klinice Chirurgicznej, 
a następnie w dwóch Klinikach Ginekologicznych, 
prowadzonych przez czołowych położników i 
ginekologów austriackich tamtych czasów – 
Gustawa i Karola Brauna, gdzie pracował aż do 
1862 r.



TWÓRCA KRAKOWSKIEJ SZKOŁY GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZA

• do Krakowa przybył w 1862 roku na wezwanie 
ówczesnego rektora UJ Józefa Dietla

• 1862 habilitował się w Krakowie na podstawie 
pracy „O powstawaniu i rozpoznaniu przepukliny 
krwawej”

• był dyrektorem i profesorem Kliniki 
Ginekologicznej w szpitalu im. Św. Łazarza przez 
23 lata 

• był dwukrotnym dziekanem Wydziału 
Lekarskiego w latach 1867/68 , 1878/78 i 
rektorem UJ w roku akademickim 1880/81



OSIĄGNIĘCIA MAURYCEGO MADUROWICZA

• Najdonioślejszym osiągnięciem M. Madurowicza było 
zastosowanie balonu gumowego, napełnionego wodą 
do rozszerzania szyjki w porodzie przy łożysku 
przodującym. Zabieg ten przeprowadził jeszcze              
         w czasie swojej asystentury w Wiedniu. 



KLESZCZE MADUROWICZA

• Drugim osiągnięciem było wprowadzenie 
do położnictwa kleszczy porodowych 
własnego pomysłu. Kleszcze Madurowicza 
były obok kleszczy Simpsona najczęściej 
stosowanymi kleszczami w owym czasie.

•  Główne różnice miedzy nimi polegały na 
tym, że okienka w kleszczach Madurowicza 
były pełne – zamknięte metalową płytką. 
Od strony wewnętrznej tworzyły okno 
otoczone żebrami. 



KLESZCZE MADUROWICZA

• Długość trzonków w kleszczach Madurowicz 
była znaczna (17cm), wynosiła bowiem 
prawie połowę długości całych kleszczy (39 
cm). 

• Największy wymiar główkowy był 
przesunięty ku końcom łyżek, a wygięcie 
miednicowe było łagodne. 



KLESZCZE MADUROWICZA

• Te zmiany konstrukcyjne powodowały, że 
można je było zakładać na główkę wysoko 
stojącą (tzw. kleszcze wysokie), głównie 
dzięki małemu wygięciu miednicowemu i 
długości trzonków. 

• Okienkowatość łyżek od strony 
wewnętrznej pozwalała na pewne 
trzymanie główki, która nie wyślizgiwała się 
z kleszczy, a kształt wygięcia główkowego 
sprawiał , że ucisk łyżek na główkę był 
łagodniejszy. 



• postępowanie antyseptyczne i aseptyczne:

• M. Madurowicz sceptycznie odnosił się do tych 
metod, zalecając w swojej klinice jedynie ogólnie 
pojętą czystość

• „ład i czystość owszem tak, ale bez przesady. 
Uważał, że dobre przewietrzenie sali pacjentek 
i woda z mydłem w zupełności wystarczają”1

• 1. Historia ginekologia i położnictwo - dr hab. Ryszard Gryglewski, prof. UJ

MADUROWICZ JAKIEGO NIE ZNACIE



• Madurowicz słynął z wielkiej wprawy               
odbieraniu porodów,

• po udanym, szybko przebiegającym porodzie mąż 
położnicy odmówił zapłaty uzgodnionego 
wcześniej honorarium, uzasadniając, że jest ono 
stanowczo zbyt wygórowane 

MADUROWICZ JAKIEGO NIE ZNACIE



MADUROWICZ JAKIEGO NIE ZNACIE

• Profesor na wszystkie sposoby starał się 
przekonać adwersarza o niestosowności jego 
zachowania. Kiedy stracił wiarę w siłę 
jakichkolwiek argumentów, wydał 
zdecydowane polecenie towarzyszącej mu 
akuszerce 

• „Madame, wkładamy dziecko z powrotem” 



NASTĘPCY MISTRZA

prof. Henryk Jordan prof. Aleksander Rosner

Madurowicz był twórcą krakowskiej szkoły ginekologiczno-
położniczej i twórcą nowoczesnej szkoły w tym zakresie w Polsce



SZPITALE IM. M. MADUROWICZA

Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi 
(aktualnie część szpitala im. Pirogowa)

Miejski Szpital Położniczo – Ginekologiczny im. M. 
Madurowicza we Wrocławiu (aktualnie Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu)
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