KONFERENCJE

Nowe techniki w chirurgii przepuklin
Wojciech Szczêsny
W dniach 14 – 15 paŸdziernika 2005 r.
w Bydgoszczy odby³a siê polsko-ukraiñska konferencja naukowo-szkoleniowa „Nowe techniki w chirurgii przepuklin. Szycie pow³oki jamy brzusznej”
oraz tegoroczne spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Organizatorem
Konferencji by³a Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej CM
UMK, kierowana przez dr. hab., prof. UMK
Stanis³awa D¹browieckiego.
Polski Klub Przepuklinowy (PKP) jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ ludzi zajmuj¹cych
siê w jakikolwiek sposób problemem przepuklin. Po szeœciu latach dzia³alnoœci w
ramach wolnego stowarzyszenia, które
jednak dzia³a³o w sposób widoczny i aktywny, PKP uzyska³o rejestracjê s¹dow¹.
Rejestracja jest obecnie wymagana dla
normalnego funkcjonowania w strukturach europejskich. Klub mo¿e poszczyciæ
siê wieloma osi¹gniêciami. Poza corocznymi spotkaniami (dwa w Bydgoszczy)
jego najwa¿niejsz¹ wizytówk¹ jest strona
internetowa www.hernia.pl. Strona ta jest
jedn¹ z najlepszych stron medycznych w
kraju, a jej rola w szerzeniu wiedzy herniologicznej zosta³a tak¿e dostrze¿ona na
œwiecie. Podczas zjazdu Amerykañskiego Towarzystwa Przepuklinowego (AHS)
w Orlando na Florydzie 25-28.02.2004, nasza strona zosta³a uznana za najlepsz¹ na
œwiecie w dziedzinie przepuklin.
Na stronie tej ka¿dy chirurg, interesuj¹cy siê tematyk¹ znajdzie bardzo wiele informacji na temat bie¿¹cych wydarzeñ w
herniologii polskiej i œwiatowej, publikacje oraz linki do innych pokrewnych stron.
Dla pacjentów przeznaczono stronê
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www.przepuklina.pl.Tam chory znajdzie
wyjaœnienia podstawowych pojêæ herniologii, a przede wszystkim znajdzie lekarza oraz oddzia³ w swoim regionie, zajmuj¹cy siê leczeniem przepuklin. Wielu
chorych zaczyna trafiaæ na te oddzia³y
w³aœnie dziêki przegl¹daniu Internetu.
Tegoroczne spotkanie by³o bodaj najwiêkszym w historii PKP. Wziê³o w nim
udzia³ prawie dwustu lekarzy z Polski, a
tak¿e, co by³o nowoœci¹, chirurdzy z Ukrainy, którzy byli jego wspó³organizatorami.
Doc. Wasyl W³asow, pracuj¹cy w Chmielnickim na Ukrainie pe³ni³ rolê wiceprzewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego. Roli t³umacza i ³¹cznika podj¹³ siê dr
Wadim Macibora, pracuj¹cy w Klinice
Chirurgii Dzieciêcej. Goœcie z Ukrainy
przedstawili kilka ciekawych referatów,
zapoznaj¹c nas jednoczeœnie ze stanem
herniologii w ich kraju.
Honorowymi goœæmi zajadu byli profesorowie Mohan Desarda z Indii oraz Gabriel Valenti z W³och. Prof. Desarda jest
twórc¹ i propagatorem oryginalnej metody zaopatrzenia przepuklin bez u¿ycia
materia³u syntetycznego. Jego koncepcja
zdobywa coraz wiêcej zwolenników, a badania prowadzone w naszej Klinice zdaj¹
siê potwierdzaæ jej liczne przewagi. W
chwili obecnej trwaj¹ badania wielooœrodkowe porównuj¹ce sposób Desardy z
metod¹ Lichtensteina. Nasz goœæ okaza³
siê bardzo ciekawym cz³owiekiem o wielorakich zainteresowaniach. W czasie pobytu w Polsce zwiedzi³ Toruñ, Gdañsk,
Malbork, Kraków i Oœwiêcim. Przed przyjazdem do Polski, jak sam powiedzia³,
sporo czyta³ o naszej historii i kulturze. W

czasie spotkania prof. Desarda wykona³
pokazowy zabieg, komentuj¹c go na
¿ywo w czasie transmisji i odpowiadaj¹c
na pytania z sali. Mi³ym gestem by³o przekazania na rêce prof. D¹browieckiego kilku p³yt kompaktowych z nagraniem operacji.
Prof. Valenti równie¿ wykona³ pokazow¹ operacjê, tym razem z u¿yciem siatki
w³asnego pomys³u. Jako wielki przyjaciel
Polski i polskich chirurgów zosta³ uhonorowany, jako pierwszy, tytu³em Cz³onka
Honorowego PKP.
Porównanie metod „siatkowych” i „bezsiatkowych” by³o jednym z podstawowych
tematów burzliwych dyskusji, zarówno na
Sali, jak i w kuluarach. Ogó³em wyg³oszono kilkadziesi¹t referatów o wysokim poziomie naukowym.
Nowym przewodnicz¹cym PKP zosta³
dr Stanis³awek z Ostrowca Œwiêtokrzyskiego i tam w przysz³ym roku odbêdzie
siê nastêpne spotkanie. Jako zadania dla
Klubu wyznaczono rozwój prac naukowych rozwijaj¹cych herniologiê, wspó³pracê z oœrodkami zagranicznymi oraz wp³ywanie na decyzje NFZ, dotycz¹ce kontraktowania procedur przepuklinowych.
Tradycyjnie równie¿ nie oby³o siê bez
czêœci nieoficjalnej w klubie „KuŸnia”,
gdzie do 5 rano dyskutowano, nie tylko o
przepuklinach.
Nad ca³oœci¹ od strony organizacyjnej
czuwa³ – jak co roku – niezawodny dr Jacek Szopiñski.
Wielu z uczestników przyby³o do Bydgoszczy ju¿ po raz kolejny, podkreœlaj¹c
sprawn¹ organizacjê i wysoki poziom
wszystkich konferencji.
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medycyny psychosomatycznej. Poszczególne rozdzia³y ksi¹¿ki zosta³y opracowane z
uwzglêdnieniem ogromnego postêpu, jaki
nast¹pi³ w tych dziedzinach medycyny.
Koncepcja kompendium opiera siê na
systemie ICD-10, tak wiêc przedstawiono w
nim europejski sposób postrzegania zaburzeñ psychicznych, oddzielaj¹cy aspekt opisowo-fenomenologiczny od etiologicznopatogenetycznego.
Aby u³atwiæ Czytelnikowi korzystanie z
podrêcznika, podzielono go na piêæ czêœci:
podstawy ogólne, grupy zaburzeñ, metody
leczenia, dziedziny medycyny psychospo³ecznej oraz zagadnienia specjalne.
Ksi¹¿ka jest adresowana do lekarzy psychiatrów, psychologów, pracowników spo³ecznych i innych osób zwi¹zanych zawodowo z psychiatri¹, psychoterapi¹ lub medycyn¹ somatyczn¹. Mo¿e zainteresowaæ
równie¿ studentów medycyny i psychologii.

• pod redakcj¹ Haralda J. Freybergera,
Wolfganga Schneidera i Rolfa-Dietera
Stieglitza
• Tytu³ orygina³u: Kompendium Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische
Medizin, 11. Auf.
• Z niem. t³um. Bernadetta Olszyñska, Micha³ Lew-Starowicz
• Redaktor naukowy t³umaczenia: Adam
Bilikiewicz
• wydanie I, format: 16,5 x 23,5 cm, 526
stron, 14 ilustracji, 196 tabel, oprawa broszurowa, cena katal. 150,00 z³
Jest to przek³ad jedenastego wydania znanego niemieckiego podrêcznika psychiatrii i
psychoterapii, poszerzonego o zagadnienia

14

PRIMUM NON NOCERE 11/2005

