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W wiosenny majowy weekend 2010
roku w Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowym "Orle Gniazdo" w Szczyrku
odby³a siê XXVII Konferencja NaukowoSzkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego. W dniach od 13 do 15 maja lekarze
ortopedzi wojska polskiego, oraz wielu
ortopedów i specjalistów z dziedziny rehabilitacji z poza struktur wojskowej s³u¿by zdrowia bra³o udzia³ w obradach konferencji. Wiod¹cymi tematami tego naukowo-szkoleniowego spotkania by³y
powik³ania w ortopedii ze szczególnym
uwzglêdnieniem powik³añ po endoprotezoplastykach stawu biodrowego i zabiegach operacyjnych krêgos³upa, problemy
chirurgii stawu kolanowego, leczenie zaburzeñ zrostu kostnego, zagadnienia
usprawniania i leczenia rehabilitacyjnego u chorych ze schorzeniami narz¹du
ruchu. W sesji plakatowej przedstawiono ponad dwadziecia najciekawszych
prezentacji o wielow¹tkowej tematyce
ortopedycznej. G³ównym organizatorem
konferencji by³a Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Trudu organizacji spotkania naukowego podj¹³ siê
kierownik ww. kliniki prof. Edward Golec, jako przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego, oraz zespó³ jego asystentów.
Ponadto du¿y wk³ad w organizacjê konferencji jako wspó³organizator w³o¿y³a
Wy¿sza Szko³a Administracji w Bielsku
Bia³ej, a funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego komitetu organizacyjnego pe³ni³ dr
Maciej P³aszewski - Dziekan Wydzia³u
Fizjoterapii Wy¿szej Szko³y Administracji w Bielsku-Bia³ej. Konferencja zbieg³a siê w czasie z jubileuszem 50-lecia
istnienia Kliniki Chirurgii Urazowej i
Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Z tej okazji uczestnicy konferencji otrzymali ciekawe ksi¹¿kowe opracowanie historii kliniki, jej sukcesów, istotnych wydarzeñ, "portretów"
jej by³ych i aktualnych ordynatorów i pracowników, autorstwa obecnego ordynatora prof. Edwarda Golca. Kierownictwo
naukowe konferencji obj¹³ prof. Krzysztof Kwiatkowski - Konsultant Wojska
Polskiego ds. Ortopedii i Traumatologii
Narz¹du Ruchu. Do komitetu naukoweOSTRY DY¯UR 2010  tom 3  numer 3
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Prof. Edward Golec od lewej, prof. Bogus³aw Frañczuk od prawej

Prof. Krzysztof - Kwiatkowski Konsultant Wojska Polskiego ds. Ortopedii i Traumatologii Narz¹du Ruchu

go zaproszono wybitnych specjalistów
ortopedii wojskowej z ca³ej Polski, a tak¿e wybitne autorytety z cywilnej s³u¿by
zdrowia, miêdzy innymi prof. Wojciecha

Marczyñskiego, prof. Andrzeja Kalewskiego, prof. Krystiana ¯o³yñskiego, prof.
Daniela Zarzyckiego, prof. Tadeusza
Gadzika, prof. Anna Marchewka, prof.
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Prof. Daniel Zarzycki od lewej, prof. Bogus³aw Frañczuk od prawej - trakcie obrad.

Prof. Andrzej Kalewski w trakcie dyskusji podsumowuj¹cej sesjê naukow¹.

Bogus³awa Frañczuka i wielu innych. W
sk³ad komitetu honorowego weszli miêdzy innymi Bogus³aw migielski - Marsza³ek Województwa l¹skiego, p³k lek.
med. Piotr Gicala - Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, oraz prof. Wies³awa Korzeniowska
- Rektor Wy¿szej Szko³y Administarcji
w Bielsku-Bia³ej. Przed oficjalnym
otwarciem konferencji odby³a siê odprawa kierowników kliniki i ordynatorów
oddzia³ów urazowo-ortopedycznych
szpitali wojskowych z Konsultantem
Wojska Polskiego ds. Ortopedii i Traumatologii Narz¹du Ruchu W obradach,
które sk³ada³y siê z wyk³adów i dyskusji,
oraz warsztatów szkoleniowych wziê³o
udzia³ prawie trzystu uczestników, specjalistów w zakresie chirurgii urazowej,
ortopedii i rehabilitacji. Mimo niezbyt
udanej wiosennej pogody atmosfera konferencji hotelu by³a mi³a i przytulna. Spotkanie bankietowe by³o czasem odpoczynku, zabawy, przyjacielskich spotkañ
i przyjaznych rozmów nie tylko o ortopedii. Podsumowuj¹c spotkanie w
Szczyrku by³o po¿ytecznie i owocne dla
wszystkich uczestników zajmuj¹cych siê
chirurgi¹ urazowo-ortopedyczn¹ w ró¿nych jej aspektach. Zaproszeni goci zapewnili wysoki poziom merytoryczny i
naukowy konferencji, co potwierdzali w
rozmowach kuluarowych uczestnicy obrad. Nale¿y serdecznie podziêkowaæ organizatorom konferencji, szczególnie
prof. Edwardowi Golcowi i komitetowi
organizacyjnemu za wielkie zaanga¿owanie i wysi³ek w³o¿ony dla zorganizowania tak po¿ytecznego i wartociowego
spotkania i za mi³¹ gocinê jak¹ obdarzyli uczestników konferencji. Podczas
oficjalnego zakoñczenia konferencji prof.
Krzysztof Kwiatkowski zaprosi³ wszystkich na kolej¹ konferencjê, która odbêdzie siê w przysz³ym roku we Wroc³awiu.
Redaktor naczelny
Waldemar H³adki

Jedno ze stoisk firm farmaceutycznych.
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