
Nefrologia i Dializoterapia Polska • 2021 • 25 • Numer 1 1

Zyskaj cenny czas
Ketosteril® stosowany wraz z dietą   

niskobiałkową

Piśmiennictwo
1. Garneata L. et al., Ketoananlogues-supplemented vegetarian very low protein diet and CKD progression,J Am Soc Nephrol 2016 Jul; 27(7): 2164–2176. 2. Brunori G. et al., 
Efficacy and safety of very-low-protein diet when postponing dialysis in the elderly: a prospective randomized multicenter controlled study, Am J Kidney Dis 2007; 49(5): 
569–580. 3. Mircescu G. et al., Effects of a supplemented hypoproteic diet in chronic kidney disease, J Ren Nutr 2007; 17(3): 179–188.

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza–Rp. Przed przepisaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego - dostępna w postaci kodu QR.
Dostępne opakowanie: 100 szt. tabletek powlekanych (5 blistrów po 20 szt.). 
Dodatkowych informacji udziela: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, tel. (22) 3456789, fax (22) 3456787.

Opóźnia konieczność rozpoczęcia dializoterapii średnio o 9,8 m-ca.2

Utrzymuje równowagę metaboliczną.1

Redukuje poziom mocznika w surowicy.3

Utrzymuje właściwy poziom fosforu, wapnia i wodorowęglanów w surowicy.1,3

OD REDAKCJI

Prof. n. med. Michał NOWICKI

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii 
i Transplantologii Nerek
Uniwersytet Medycznyw Łodzi 

Wspomnienia
Prof. dr hab. med. dr h.c. mult. Franciszek Kokot

(NEFROL DIAL POL. 2021; 25: 1-2)

24. stycznia 2021 roku zmarł w wie-
ku blisko 92 lat Pan Profesor Franciszek 
Kokot mój nauczyciel i mentor. Pozostawił 
po sobie podręczniki, z których uczyły się 
całe pokolenia lekarzy, ogromny dorobek 
naukowy, rzeszę uczniów i pacjentów, któ-
rym pomógł. 

Profesor Franciszek Kokot był jednym 
z najbardziej znanych lekarzy i naukowców 
w Polsce, pionierem nowoczesnej diagno-
styki w chorobach wewnętrznych, nefrologii 
i endokrynologii. Podręczniki Profesora Ko-
kota pozwalały zdobywać wiedzę zarówno 
studentom medycyny jak i lekarzom przy-
gotowującym się do egzaminów specjali-
zacyjnych. Jego podręcznik „Metody badań 
laboratoryjnych stosowanych w klinice” wy-
dany po raz pierwszy w 1969 roku wciąż 
można znaleźć w laboratoriach w całej Pol-
sce, gdzie wykorzystywany jest wtedy, gdy 
zawodzą automatyczne metody oznaczeń.

Profesor Franciszek Kokot był naukow-
cem, którego dorobek naukowy jest liczo-
ny w tysiącach opublikowanych artykułów 
i prawie stu powstałych pod jego redakcją 
podręcznikach. Otworzył polską medycy-
nę na świat w trudnych dla naszego kraju 
latach 70-tych i 80-tych. Potrafił nawią-
zać współpracę i przyjaźń z badaczami 
i lekarzami z wielu krajów, co pozwoliło 
nam, jego uczniom, uzyskać zagraniczne 
stypendia i odbyć długoterminowe staże 
naukowe i poszerzyć warsztat badawczy 
i dorobek naukowy. 

Był entuzjastą i pasjonatem nauki, któ-
ry potrafił porwać swoich uczniów do pracy 
i działalności badawczej. Wykształcił kilku-

set internistów i nefrologów, wypromował 
ponad 80 doktorantów, ponad 30 habilitan-
tów a 14 jego uczniów uzyskało tytuł nauko-
wy profesora. Entuzjazm do pracy naukowej 
towarzyszył mu do końca życia. Pan Profe-
sor Jan Duława wspominał, że podczas 
ostatniej rozmowy telefonicznej w połowie 
stycznia Profesor pytał go o artykuł do Me-
dycyny Praktycznej, który właśnie mieli 
wspólnie przygotować do publikacji. 

Pan Profesor wspominał wielokrotnie, 
że uzyskał swoje wykształcenie, dzięki 
szczęściu i wsparciu sprzyjających mu lu-
dzi, ale zwłaszcza dzięki radzie dyrekto-
ra gimnazjum w Oleśnie Śląskim, który 
przekonał go do tego, że powinien wybrać 
zawód lekarza, pomimo, że wykazywał 
nadprzeciętne umiejętności w naukach 
ścisłych. Były to pierwsze lata powojenne, 
w których kształcenie ponadgimnazjalne 
było dostępne dla nielicznych. Profesor po-
chodził z ubogiej rodziny i mógł się kształ-
cić poza rodzinnym Olesnem tylko dlatego, 
że równocześnie zarabiał na swoje utrzy-
manie udzielając korepetycji. Prawie od 
początku studiów medycznych pracował 
też jednocześnie jako laborant w zakładzie 
biochemii. To wszystko nauczyło go cięż-
kiej pracy i zawsze od tego czasu pracował 
z intensywnością nieosiągalną dla innych. 
Zaczynał codziennie w swojej Klinice pracę 
od godziny 6 rano i kończył ją późnym wie-
czorem. Nigdy nie odkładał żadnego zada-
nia na później. Każdy z pracowników Kliniki 
wiedział, że po oddaniu mu do sprawdzenia 
napisanego właśnie artykułu czy rozdziału, 
najpewniej już następnego dnia rano zosta-
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nie wezwany i każda poprawka dokonana 
przez Pana Profesora będzie szczegółowo 
z nim omówiona i uzasadniona. 

Kochał Górny Śląsk, gdzie przez całe 
życie mieszkał i pracował, pomimo wie-
lu propozycji objęcia stanowisk w innych 
miejscach kraju i poza jego granicami. 
W Katowicach w szpitalu przy ul. Francu-
skiej utworzył jedną w pierwszych w kraju 
klinik nefrologii, którą kierował przez po-
nad trzy dekady aż do osiągnięcia wieku 
emerytalnego w 2000 roku. Tam też cie-
szył się wielkim uznaniem, Śląsk go do-
ceniał, szanował. Jego nazwisko otwiera-
ło wszystkie drzwi. Taką pozycję osiągnął 
nie tylko poprzez osiągnięcia naukowe, 
ale przede dzięki temu, że był wybitnym 
klinicystą. W Katowicach stworzył laborato-
rium diagnostyczne, w którym wprowadził 
pionierskie metody oznaczania hormonów 
metodami radioizotopowymi. Od wizyty 
w laboratorium rozpoczynał każdy dzień 
pracy i go kończył. Dzięki możliwościom 
diagnostycznym do kliniki Profesora Ko-
kota w Katowicach trafiali najtrudniejsi pa-
cjenci i tu najczęściej dopiero uzyskiwali 
rozpoznanie swojej choroby i skuteczne 
leczenie. Sława Profesora i jego kliniki nie 
wynikała jednak tylko z dostępności no-
wych metod diagnostycznych, ale przede 

z kontaktu, jaki miał z pacjentem i jego za-
angażowania w pracę lekarską. Profesor 
miał zawsze cierpliwość i czas dla chore-
go, nie spieszył się, był uważnym słucha-
czem. Był skoncentrowany na chorym, a to 
budowało poczucie bezpieczeństwa. 

Pan Profesor Kokot stworzył potężną 
śląską szkołę interny i nefrologii, co każdy 
z nas jego uczniów zawsze z dumą odno-
towuje w swoim biogramie. Przez wiele lat, 
co tydzień we wtorek rano prowadził w Kli-
nice zebrania naukowe otwarte dla lekarzy 
z regionu, na które każdy z kształcących 
się, ale też już dojrzałych zawodowo leka-
rzy mógł przyjechać, wziąć udział w dysku-
sji a po zebraniu przedyskutować z Profe-
sorem przypadki swoich pacjentów. 

Prof. Kokot był jednym z pionierów 
dializoterapii i przeszczepiania nerek i wą-
troby w Polsce. Jego ważnym osiągnię-
ciem było też zorganizowanie klinicznego 
ośrodka badawczego w Szpitalu Uzdrowi-
skowym „Beskid” w Wysowej-Zdrój w Be-
skidzie Niskim. Tam też powstał w latach 
90-tych pierwszy w kraju ośrodek sanato-
ryjny dla przewlekle dializowanych pacjen-
tów, dając tym wcześniej przywiązanym 
tylko do jednego miejsca dializ chorym 
szansę na 3-tygodniowe leczenie i wypo-
czynek w pięknym miejscu.

Zdjęcie Prof. Franciszka Kokota, jedynego Polaka w jubileuszowym albumie „Pionierzy Europejskiej 
Nefrologii” wydanym w 2012 roku przez Europejskie Towarzystwo Dializ i Transplantacji

Dla swoich wychowanków Profesor Ko-
kot był, oczywiście, niezwykle wymagający, 
ale nie w tradycyjnym rozumieniu. Profesor 
potrafił wydobyć z każdego z nas to, na co 
było go stać i wiedział zawsze dokładnie 
ile od każdego można wymagać i tyle tylko 
wymagał. Dawało to jego uczniom poczu-
cie spokojnej, stabilnej pracy, bez niezdro-
wego „wyścigu”. Jak mawiał, „nigdy nie 
wymagałem od swoich uczniów, aby pra-
cowali więcej niż ja sam”. Nauczył nas sys-
tematyczności, pracowitości i zaszczepił 
kult pracy i umiejętność entuzjastycznego 
zdobywania wiedzy.

W Klinice mogliśmy pracować i pro-
wadzić badania naukowe bez ograniczeń 
czasowych. Nie mieliśmy też właściwie 
ograniczeń finansowych i organizacyjnych 
w realizacji swoich projektów, jeśli tylko po-
trafiliśmy je wcześniej precyzyjnie uzasadnić.

Profesor Kokot był niezwykle życz-
liwy dla naszych bliskich, czuliśmy jego 
wsparcie, zawsze interesował się naszy-
mi rodzicami, problemami i sukcesami 
naszych dzieci. 

Jestem bardzo wdzięczny Panu Profe-
sorowi za to, że mogłem pracować w jego 
Klinice w Katowicach w tak wspierającym 
i twórczym środowisku najpierw w cza-
sie studiów w kole naukowym a potem 
przez 12 pierwszych lat swojej pracy zawo-
dowej. Podobnie jak inni liczni jego ucznio-
wie, wszystko to czego się nauczyłem pod 
okiem mojego Profesora i Mistrza starałem 
się przenieść potem do nowej samodziel-
nej już pracy, w moim przypadku był to Uni-
wersytet Medyczny w Łodzi.

Prof. Kokot był założycielem Polskiego 
Towarzystwa Nefrologicznego i później-
szym jego wieloletnim Prezesem a potem 
Członkiem Honorowym. W 2016 roku przy-
jął moje zaproszenie do Łodzi do udziału 
w 12. Zjeździe PTN, gdzie przedstawił 
po raz ostatni na naszym nefrologicznym 
forum wykład plenarny, który poświęcił 
swojemu ulubionemu zagadnieniu, czy-
li postępom w zaburzeniach gospodarki 
wodno-elektrolitowej organizmu.

Profesor Franciszek Kokot został po-
chowany w dniu 30.01.2021 roku na cmen-
tarzu w Zabrzu-Rokitnicy. Pośmiertnie 
został odznaczony Orderem Orła Białego 
najwyższym polskim odznaczeniem pań-
stwowym.
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