Sprawozdanie z 45. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
Gdańsk 2012

W dniach 5 – 8 września 2012 r. odbył się w Gdańsku 45. Zjazd Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Organizatorami byli: Katedra i Klinika Otolaryngologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Gdański PTORLChGSz, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Otolaryngologii Klinicznej w Gdańsku oraz AGORA Poznań. Prof. Czesław Stankiewicz był
przewodniczącym komitetów organizacyjnego i naukowego. Zjazd odbył się w Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej „Ołowianka”. Uczestniczyło 1200 lekarzy z Polski oraz krajów europejskich, m.in. Białorusi i
Ukrainy. Zgłoszono 289 prezentacji, które przedstawiono podczas sesji plenarnych oraz plakatowych.
W 10 sesjach wykładowych uczestniczyli wykładowcy z krajów europejskich i USA (20 osób) oraz z
Polski. Honorowy patronat nad Zjazdem objął JM Rektor GUMed, prof. dr hab. med. Janusz Moryś.
Zjazd rozpoczął się 5 września uroczystym otwarciem, podczas którego wyróżniono cztery
osoby członkostwem honorowym naszego Towarzystwa (Dariusz Jurkiewicz, Warszawa; René
Leemans, Amsterdam; Juraj Koval, Koszyce; Grzegorz Namysłowski, Zabrze). Wręczono również
nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego (Justyna Rutkowska z Białegostoku i Paweł Golusiński z
Poznania). Życzenia owocnych obrad i ciekawych dyskusji naukowych przekazał uczestnikom Zjazdu
prof. Milan Profant, Sekretarz Generalny IFOS (Międzynarodowa Federacja Towarzystw
Otolaryngologicznych). Wykład inauguracyjny na pt. „Urazy jako wyzwanie współczesnej medycyny”
wygłosił prof. Jerzy Lasek, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej GUMed. W części
artystycznej wystąpiła aktorka Teatru Dramatycznego w Gdyni, Pani Dorota Lulka ze spektaklem
„Edith Piaf po polsku”, niezwykle ciepło przyjętym przez uczestników. Uroczystość zakończył bankiet
powitalny.
W dniach 6-8 września odbywały się obrady Zjazdu – sesje wykładowe, plenarne, panelowe i
szkoleniowe. Plakaty (ponad 120) przedstawiono w formie elektronicznej na ekranach
komputerowych; ta forma prezentacji posterów okazała się bardzo atrakcyjna i nie sprawiała na ogół
autorom trudności w ich przygotowaniu. Osiem plakatów nie zostało dostarczonych do
organizatorów (a więc nie były prezentowane), chociaż ich tytuły znalazły się w programie Zjazdu.
Jako tematy główne omawiano zagadnienie chorób infekcyjnych w otolaryngologii, przede
wszystkim pod kątem racjonalnej antybiotykoterapii, oraz zakażeń głębokich przestrzeni szyi (m.in.
prof. prof. Danuta Dzierżanowska, Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Elżbieta Hassmann-Poznańska,
Bożena Skotnicka). Jak zawsze, szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat zakażeń grzybiczych
(prof. Piotr Kurnatowski). Duża grupę doniesień stanowiły prace na temat zakażeń głębokich

przestrzeni szyi, które stanowią niezwykle trudne zagadnienie terapeutyczne. Prof. D. Jurkiewicz
poprowadził sesję na temat powikłań infekcyjnych, m.in. uszno- i zatokowo pochodnych a także
zapaleń śródpiersia.
Temat „chirurgia laserowa w otolaryngologii” był okazją do omówienia możliwości tej
techniki chirurgicznej w leczeniu nowotworów górnych dróg oddechowych oraz chorób
nienowotworowych. O postępie w chirurgii laserowej w naszej specjalności mówiono na sesji
wykładowej zagranicznej z udziałem najwybitniejszych specjalistów europejskich (m.in. prof. Jochen
Werner z Marburga, a poza nim Karl Hörmann i Jan Olofsson). Prof. Marc Remacle (Belgia)
przedstawił możliwości zastosowania robotów chirurgicznych we współpracy z laserem w leczeniu
nowotworów krtani i gardła. Polscy wykładowcy i uczestnicy przedstawili swoje doświadczenia w
stosowaniu lasera chirurgicznego w leczeniu głównie raka krtani, zarówno głośni (E. OsuchWójcikiewicz) jak i nadgłośni (W. Gołąbek) a także gardła dolnego (J. Wójtowicz). Zanotowano wiele
korzystnych aspektów chirurgii laserowej , która staje się standardową metodą leczenia raka struny
głosowej.
Choroby strzemiączka to zagadnienie niezwykle interesujące jak problem chirurgiczny – były
tematem kilku sesji, w tym wykładowej z udziałem m.in. absolwenta GUMed, doc. Andrzeja
Żarowskiego oraz prof. Erwina Offeciersa z Antwerpii. Wykłady na ten temat wygłosili M. Profant
(Słowacja) i I. Sziklai (Węgry). Odbyły się dwie sesje plenarne i jedna panelowa (W. Gołąbek, K.
Niemczyk, W. Szyfter, T. Durko) poświęcone chirurgii strzemiączka. Przedstawiono prace na temat
biologii molekularnej zmian otosklerotycznych.
Tematami cieszącymi się największym zainteresowaniem zarówno autorów doniesień jak i
uczestników były: urazy w otolaryngologii oraz choroby gruczołów ślinowych. Zagadnienie urazów
głowy i szyi jest jednym z trudniejszych w otolaryngologii. Dotyczy to przede wszystkim złożonych
urazów twarzoczaszki wymagających współpracy wielu specjalistów (otolaryngolog, chirurg
szczękowo-twarzowy, okulista, neurochirurg, radiolog) jak i urazów krtani i tchawicy. Szczególnego
znaczenia nabierają urazy jatrogenne, omawiane podczas jednej z sesji wykładowej (np. jatrogenne
uszkodzenie nerwów krtaniowych). Z dużym zainteresowaniem spotkała się sesja panelowa
poświęcona urazom części twarzowej czaszki, przygotowana przez A. Krzeskiego oraz sesja
omawiająca urazy głowy, przygotowana przez K. Niemczyka z udziałem m.in. neurochirurga i chirurga
szczękowo-twarzowego. Urazy krtani i tchawicy były tematem sesji panelowej moderowanej przez
M. Wierzbicką, w której uczestniczyli torakochirurg (T. Orłowski) i anestezjolog (K. Kusza); uczestnicy
mieli okazję zapoznać się z różnymi aspektami zwężeń krtaniowo-tchawiczych, zarówno w aspekcie
profilaktyki jak i leczenia.

Choroby gruczołów ślinowych to nie tylko nowotwory łagodne i złośliwe ale także choroby
zapalne i kamica. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się technika sialoendoskopii,
pozwalająca na mało inwazyjne leczenie kamicy ślinianek; doświadczenie w tej dziedzinie
przedstawiły ośrodki poznański i lubelski. W odniesieniu do guzów ślinianek uwaga uczestników i
wykładowców skupiała się na problemie zakresu operacji wycinania guzów łagodnych ślinianki
przyusznej; temu zagadnieniu poświęcona była sesja przygotowana przez W. Szyftera z udziałem
radiologa i patomorfologa. Bardzo ciekawe były wykłady na temat chorób ślinianek przygotowane
przez gości zagranicznych (P. Zbären, P. Bradley, R. Leemans, R. Weber, J. Klozar). Chorobom
zapalnym i autoimmunologicznym ślinianek poświęcono sesję przygotowana przez S. Bienia –
omawiano na niej zagadnienia wielu chorób gruczołów ślinowych, które w praktyce codziennej
sprawiają szereg trudności diagnostycznych i terapeutycznych.
W ostatnim dniu Zjazdu odbyła się sesja młodych naukowców, podczas której 8 młodych
koleżanek i kolegów przedstawiło swoje prace. MEDICUS ufundował nagrody pieniężne dla trzech
najlepszych prac; otrzymali je Jacek Sokołowski (I nagroda), Joanna Jackowska (II nagroda) i Ewelina
Sielska-Badurek (III Nagroda).
Jak podczas każdego kongresu medycznego, również uczestnicy naszego zjazdu mieli okazję
uczestniczyć w spotkaniu towarzyskim. Odbyło się ono w Centrum Stocznia Gdańska. Uczestniczyło
1350 osób – wszystkie były pod wrażeniem uczestnictwa w miejscu ważnym dla najnowszej historii
Polski.
Partnerami Zjazdu były: GSK, MEDICUS, Oticon. Uczestniczyło ponad 50 wystawców (firmy
farmaceutyczne, aparaturowe i wydawnicze). Jednym z sponsorów Zjazdu (obiady dla uczestników)
było centrum rekreacyjno-hotelowe Dolina Charlotty.
Zjazd został oceniony przez jego uczestników jako bardzo udany pod względem
merytorycznym i organizacyjnym, pozostawił wiele pozytywnych wrażeń, także z pobytu w Gdańsku.
Wielu z uczestników Zjazdu, także zagranicznych, miało możliwość zwiedzić Centrum Medycyny
Inwazyjnej w Gdańsku. Jest to szpital uniwersytecki, oddany do użytku w tym roku, w którym znalazła
nowe pomieszczenie Gdańska Klinika Otolaryngologii.
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