
PAWEŁ ŚLECZKA - doktor nauk medycznych, specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii 

narządów ruchu. W latach 1990-1996 studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom 

lekarza medycyny uzyskał w 1997 r. po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odbyciu stażu podyplomowego w 1998 roku rozpoczął pracę                            

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, gdzie nadal pracuje.                       

W 2000 r. uzyskał specjalizację I - stopnia w dziedzinie Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu,                              

a II - stopnia w 2005 r. W roku 2016 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na  Wydziale Lekarskim 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem przewodu doktorskiego była: „Ocena skuteczności wybranych 

metod diagnozowania uszkodzeń łąkotki przyśrodkowej stawu kolanowego w odniesieniu do procedury 

rozluźnienia więzadła pobocznego przyśrodkowego”. 
 

Od 2014 r. pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. Przez cały okres pracy zawodowej 

przeprowadza liczne zabiegi zarówno z zakresu chirurgii ortopedycznej jak również urazowo-

ortopedycznej. Specjalizuje się w leczeniu urazów i schorzeń narządu ruchu. Obszar działań 

medycznych to między innymi: leczenie niestabilności stawów, w tym rekonstrukcje wielowięzadłowe; 

leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów; endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego; 

artroskopia stawów; przeszczepy łąkotki; zespolenia złamań oraz powikłania leczenia złamań. 
 

Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych konferencji i szkoleń z zakresu ortopedii, traumatologii 

narządów ruchu oraz medycyny sportowej. Jest min. członkiem i wykładowcą AOTrauma Foundation 

z siedzibą w Davos zajmującej się edukacją i rozwojem chirurgii urazowej, Europejskiej Sekcji 

Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii ESSKA, Polskiego Towarzystwa 

Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej. Prowadzi 

działalność naukową i szkoleniową. Jest wykładowcą AO Trauma Foundation oraz szkoleń 

ortopedycznych, min. szkoleń z zakresu artroskopii i rekonstrukcji więzadłowych prowadzonych na 

preparatach nieutrwalonych oraz instruktorem kursów dla lekarzy. Od 2012 r.  wykłada w Centrum 

Edukacji Medycznej w Warszawie, gdzie w nowatorski sposób prowadzi szkolenia artroskopowe.  
 

Doktor Paweł Ślęczka pracował w klinikach w Europie oraz w Stanach Zjednoczonych. Wykłada                        

w Centrum Szkolenia Ortopedów w Londynie, które szkoli lekarzy z całego świata w zabiegach 

artroskopowych.  

 

Od 2004 r. doktor Paweł Ślęczka specjalizuje się w wykonywaniu artroskopii kolana. Po odbyciu stażu 

u prof. dr hab. med. Tadeusza Trzaski, od 2005 r. samodzielnie wykonuje te zabiegi. W tym okresie 

wykonał ponad 2000 artroskopii oraz 1000 rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. 
 

Pod Jego kierunkiem w SP ZOZ w Myślenicach nastąpił rozwój ortopedii w postaci protezoplastyki 

stawów oraz małoinwazyjnych zabiegów artroskopowych. Od 2014 r. w myślenickim szpitalu 

wykonano prawie 1300 endoprotez stawów biodrowych, kolanowych, barków. Leczonych jest 

zdecydowanie więcej chorych, a dzięki nowym technikom skrócono czas pobytu w szpitalu. Doktor 

Paweł Ślęczka jako cel zawodowy stawia przed sobą ciągły rozwój Oddziału Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej. Aktualnie wprowadza z zespołem lekarzy protezy połowicze stawów. Dzięki 

pozyskanym funduszom zakupiono najnowocześniejszą wieżę artroskopową w rozdzielczości 4 K, 

planuje się też zastosowanie wchodzących na rynek robotów ortopedycznych.  
 

Ordynator  Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w SP ZOZ Myślenice Doktor Paweł Ślęczka kieruje  

zespołem doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów, zwracających szczególną uwagę na 

dobro chorego i efekty leczenia operacyjnego. Za swą postawę zawodową zyskał szacunek wśród 

pacjentów. Wyróżnia się dorobkiem zawodowym i naukowym oraz autorytetem w środowisku 

medycznym w powiecie myślenickim, w Polsce i zagranicą. Jest autorem wielu prac naukowych, 

publikowanych min. w prestiżowym czasopiśmie medycznym Lancet. 

 


