
SPRAWOZDANIA, RECENZJE / REPORTS, BOOK REVIEW416

Sprawozdanie z XLIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa 

Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki

Otolaryngol Pol 2010;
64 (6): 416-418

W dniach 9–12 czerwca 2010 roku odbył się w Warsza-
wie XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngo-
logów, Chirurgów Głowy i Szyi, połączony z IV Zjazdem 
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki. 
Organizatorami spotkania byli: Polskie Towarzystwo 
Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Katedra 
i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Stowarzyszenie Wspierania Laryngolo-
gii na Banacha oraz Polskie Towarzystwo Chirurgów 
Podstawy Czaszki. Patronat honorowy nad tymi waż-
nymi wydarzeniami objęli: Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej ś. p. Lech Kaczyński oraz Minister Zdrowia 
Ewa Kopacz, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go prof. Barbara Kudrycka, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Sto-
łecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz JM 
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. 
dr hab. n. med. Marek Krawczyk. Połączenie dwóch 
tak ważnych spotkań naukowych to wynik dążenia 
do rozwijania współpracy interdyscyplinarnej różnych 
specjalności medycznych. 

Komitet Naukowy, liczący 51 osób, skupiał wybitne 
osobistości laryngologii polskiej i światowej oraz zna-
komitych znawców chirurgii podstawy czaszki, zaś 
jego przewodniczącym był kierownik Warszawskiej 
Kliniki Otolaryngologii – prof. dr hab. n. med. Kazimierz 
Niemczyk. W skład Komitetu Organizacyjnego, któremu 
przewodniczyła prof. dr hab. nauk med. Ewa Osuch-
-Wójcikiewicz, wchodzili pracownicy Kliniki Otolaryn-
gologii WUM oraz osoby ściśle z tą kliniką związane. 

Obrady odbywały się równolegle w 5 aulach oraz 
2 salach wykładowych w Centrum Hotelowo-Konfe-
rencyjnym „Gromada” w Warszawie, a uczestniczyło 
w nich ponad półtora tysiąca osób z Polski i zagranicy. 

Głównymi tematami Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi były:

– Postępy w diagnostyce i leczeniu schorzeń zatok 
przynosowych

– Współczesna diagnostyka i rehabilitacja 
w otoneurologii

– Minimalnie inwazyjna chirurgia w zakresie głowy 
i szyi

– Farmakoterapia schorzeń w otolaryngologii
– Diagnostyka i leczenie wznów nowotworów głowy 

i szyi
– Varia.

Tematami wiodącymi Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Chirurgów Podstawy Czaszki były:

– Minimalnie inwazyjna chirurgia podstawy czaszki
– Przyzwojak (paraganglioma)
– Guzy nerwu VIII – aktualne problemy terapeutyczne
– Oponiaki podstawy czaszki.
Program naukowy zrealizowany był na:
– 7 sesjach plenarnych: 
1. Guzy masywu szczękowo-sitowego w aspekcie 

interdyscyplinarnym – moderator prof. W. Golusiński, 
2. Fonochirurgia i foniatria – moderatorzy prof. M. 

Remacle, dr med. A. Szkiełkowska, 
3. Aktualne problemy w leczeniu zaawansowanych 

guzów głowy i szyi – moderator prof. S. Bień, 
4. Guzy nerwu VIII – aktualne problemy – moderator 

prof. A.Marchel, 
5. Chirurgia plastyczna twarzy – moderator prof. 

M. Misiołek, 
6. Immunoterapia i immunomodulacja – moderator 

prof. B.Samoliński, 
7. Problemy anestezjologiczne w chirurgii głowy 

i szyi – moderator prof. A. Kański.
Na sesjach tych wykłady wygłosiło 30 gości. 
– 6 sesjach Sekcji:
Rynologicznej – moderator prof. A. Krzeski, 
Audiologicznej – moderator prof. Skarżyński, 
Foniatrycznej – moderator dr hab. B. Wis- 

kirska-Woźnica, 
Onkologicznej – moderator prof. E. Osuch- 

-Wójcikiewicz,
Otologii i Otoneurologii – moderator prof. H. 

Kaźmierczak, 
Otolaryngologii Dziecięcej – moderatorzy prof. M. 

Chmielik, prof. G. Niedzielska. 
– Sesjach: Polsko-Francuskiej, Polsko-Rosyjskiej 

i Polsko-Amerykańskiej. 
– Sesjach: Polskiego Towarzystwa Chirurgów Pod-

stawy Czaszki, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów 
Podstawy Czaszki, Młodych Otolaryngologów i Lau-
reatów Nagrody im. prof. J.Miodońskiego oraz w sesji 
Historycznej, zorganizowanej z okazji 90-lecia Katedry 
i Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego

– 17 sesjach „Doniesienia Zjazdowe”, na których 
wygłoszono 149 referatów, dotyczących głównych te-
matów zjazdu.
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– 9 sesjach warsztatowych, obejmujących peł-
ną tematykę otolaryngologiczną, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zagadnień audiologicznych 
i otoneurologicznych.

– 7 konferencjach okrągłego stołu: 
1. Farmakoterapia w rynologii – moderator prof. 

D. Jurkiewicz, 
2. Farmakoterapia zawrotów głowy – moderator 

prof. W. Narożny, 
3. Aktualne możliwości leczenia wznów raka krtani 

i gardła dolnego – moderator prof. W. Szyfter, 
4. Leczenie wznów nowotworów języka i dna jamy 

ustnej – konferencja zorganizowana przez Polską Gru-
pę Badań Nowotworów Głowy i Szyi – moderator prof. 
W. Golusiński, 

5. Implanty słuchowe – moderator prof. H. 
Skarżyński, 

6. Nowe metody farmakologicznego leczenia chorób 
ucha wewnętrznego – nagła głuchota i szumy uszne 
– moderator doc. K. Morawski, 

7. Przyzwojaki – moderator prof. K. Niemczyk.
Na konferencjach tych wykłady wygłosiło 40 za-

proszonych gości. 
Poza powyższymi zorganizowano 3 sesje poświę-

cone konsensusowi w zakresie: onkologii, audiologii 
i foniatrii oraz otoneurologii i chirurgii podstawy czasz-
ki, a także sesję na temat powszechnego programu 
badań przesiewowych słuchu. 

W 4 sesjach plakatowych przedstawiono 204 prace, 
a zgodnie z przyjętymi przez organizatorów zasadami, 
najciekawsze prace z każdej sesji zostały nagrodzone. 
Laureatami zostali:

– w sesji P1 – I. Niedźwiecka, J. Zimmer-Nowicka, 
D. Kaczmarczyk, A. Morawiec-Sztandera (Łódź) – 
Diagnozowanie metodą fotodynamiczną nowotworów 
głowy i szyi, 

– w sesji P2 – M. Bochnia, M. Cegielski, M. Za-
toński, B. Rostkowska-Nadolska, A. Jabłonka-Strom 
(Wrocław) – Zastosowanie porożogennych komórek 
macierzystych w odbudowie tkanki chrzęstnej. Badania 
wstępne na modelu zwierzęcym, 

– w sesji P3 – E. Olszewska, J. Rutkowska, M. 
Żukowska, M. Rogowski, T. Bielawski, K. Dąbrowska, 
A. Minovi, S. Dazert (Białystok, Bochum) za cykl: Zja-
wisko proliferacji w perlaku wrodzonym i nabytym; Eks-
presja genów heksozoaminidazy w perlaku ucha środ-
kowego u dorosłych; Apoptoza w perlaku wrodzonym, 

– w sesji P4 – A. Maciejewski, C. Szymczyk, M. Gra-
jek, J. Wierzgoń, M. Dobrut, C. Szumniak, S. Półtorak, 
Ł. Krakowczyk, P. Jędrzejewski (Gliwice) – Trójwyspowy 
wolny płat strzałkowy – zastosowanie w jednoczasowej 
rekonstrukcji ubytków żuchwy, dna jamy ustnej i języka,

– w sesji Młodych Otolaryngologów główną nagrodę 
zdobyła kol. O. Stanisławek-Sut z Kliniki Warszaw-
skiej, za pracę Wpływ wykonania kochleostomii na 
zachowanie słuchu – badania na modelu zwierzęcym. 

Swoim udziałem w Zjeździe zaszczycili nas nie tylko 
wybitni specjaliści z Polski, przedstawiciele wszystkich 
ośrodków uniwersyteckich, ale także znakomici, zna-
ni i wysoko cenieni goście zagraniczni, profesorowie: 
Kirył Abdulkerimov (Rosja), Robert Behr (Niemcy), 
Krzysztof Conrad (Kanada), Vincent Darrouzet (Fran-
cja), Andreas Dietz (Niemcy), Michael Gleeson (Anglia), 
Patrick Gullane (Kanada), Ales Hahn (Czechy), Carl 
Hardwidge (Anglia), Takeo Kobayashi (Japonia), Ju-
raj Koval (Słowacja), Jean-Pierre Lavieille (Francja), 
Thomas Mayer (USA), Edward Miskiel (USA), Thierry 
Mom (USA), Elmar Oestreicher (USA), Ozcam Ozdamar 
(USA), Marc Remacle (Belgia), Jatin P. Shah (USA), 
Adam Stanek (Niemcy), Michael Strupp (Niemcy), Mar-
cus Suckfull (USA), Patrice Tran Ba Huy (Francja), 
Francois M.Vaneecloo (Francja), Christophe Vincent 
(Francja), James Zinreich (USA). 

Uroczyste otwarcie Zjazdu odbyło się w dniu 10 
czerwca 2010 roku w Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie. Po powitaniu uczestników przez przewodniczącego 
Komitetu Naukowego Zjazdu prof. Kazimierza Niemczy-
ka, krótkie przemówienia wygłosili patroni honorowi 
lub ich przedstawiciele. Następnie, zgodnie z tradycją 
Zjazdów Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, 
Chirurgów Głowy i Szyi, w trakcie uroczystości otwar-
cia wręczono dyplomy nowo mianowanym członkom 
honorowym naszego Towarzystwa. Zaszczytu tego 
dostąpili: prof. Teresa Goździk-Żołnierkiewicz, prof. 
Antoni Krzeski, prof. Jatin P. Shah, prof. Henryk Skar-
żyński, dr n.med. Zbigniew Świerczyński. 

Następnie, również zgodnie z tradycją naszych 
Zjazdów, wręczono Nagrody im. prof. J. Miodońskiego 
dla młodych wyróżniających się otolaryngologów. Za 
swoją pracę zostali wyróżnieni: 

– dr n.med. Małgorzata Pawełczyk – za pracę doktor-
ską Ocena związku polimorfizmu genów warunkujących 
obieg jonów potasu w uchu wewnętrznym z podatnością 
na uszkodzenie słuchu przez hałas,

– dr n.med. Mirosław Szczepański – za współau-
torstwo w 6 anglojęzycznych pracach poświęconych 
onkologii molekularnej,

– dr n.med. Anna Tuszyńska – za pracę doktorską 
Zapalenie kości w przebiegu przewlekłych zapaleń zatok 
przynosowych – wybrane zagadnienia.

Po wręczeniu dyplomów i podziękowaniach funda-
torom grantów naukowych Zjazdu, wykład inaugura-
cyjny: Wideochirurgia – Veni, Vidi, Vici, Video (surgery) 
wygłosił prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski. Cere-
monię otwarcia zakończył, przez wszystkich zebranych 
owacyjnie przyjęty, koncert pianisty jazzowego Leszka 
Możdżera. Po koncercie goście i uczestnicy Zjazdu 
zostali zaproszeni na koktajl powitalny w Filharmonii 
Narodowej. 

Jeszcze przed uroczystym otwarciem Zjazdu, we 
środę, 9 czerwca 2010 roku, w Centrum Hotelowo-
-Konferencyjnym „Gromada” odbyło się Walne Zgro-
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madzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Otory-
nolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, w trakcie 
którego wybrano nowe władze naszego Towarzystwa. 
Przewodniczącym Zarządu Głównego został prof. Ka-
zimierz Niemczyk, przewodniczącym elektem – prof. 
Czesław Stankiewicz, sekretarzem – dr n.med. Piotr 
Chęciński, skarbnikiem – dr n.med. Paweł Dobrzyński, 
członkami Zarządu – prof. Maciej Misiołek, prof. Ma-
rek Rogowski, prof. Jacek Składzień, dr hab. Bożena 
Wiskirska-Woźnica, dr hab. Beata Zielnik-Jurkiewicz.

Po obradach w dniu 11 czerwca 2010 roku uczest-
nicy Zjazdu spotkali się na „wieczorze koleżeńskim” 
w jednej z najpopularniejszych i najmodniejszych obec-
nie restauracji – Forcie Legionów, w Warszawie, na ul. 
Zakroczymskiej 12. Wieczór ten upłynął pod znakiem 
wyśmienitej kuchni z 7 regionów świata oraz wspaniałej 
zabawy i tańców niemal do rana. 

W dniu następnym, w sobotę 12 czerwca, po se-
sjach przedpołudniowych, Przewodniczący Komitetu 
Naukowego XLIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otory-
nolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz IV Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Podstawy Czaszki 
oficjalnie zakończył obrady, dziękując jednocześnie 
wszystkim uczestnikom tych ważnych dla naszego 
środowiska wydarzeń naukowych.

Organizatorzy Zjazdu pragną serdecznie podzięko-
wać wszystkim wykładowcom i gościom oraz prowa-
dzącym warsztaty szkoleniowe za czynne i niezwykle 
owocne uczestnictwo w obradach. Uczestnikom Zjazdu 
i wszystkim przedstawiającym swoje prace serdecznie 
dziękujemy za liczne przybycie i bardzo wysoki poziom 
merytoryczny doniesień naukowych. To dzięki Wam 
oba spotkania mogły stać się czymś niezwykłym, co 
mamy nadzieję pozostanie w pamięci na długie lata. 


