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W dniach 16-17 padziernika 2008 roku
Poznañ sta³ siê polsk¹ stolic¹ chirurgii urazowej. Do poznañskiego grodu zjecha³o liczne grono lekarzy zajmuj¹cych siê t¹ dziedzin¹ medycyny. Tradycyjnie trudu organizacji ju¿ 6 Wielkopolskiego Sympozjum Chirurgii Urazowej
podj¹³ siê zespó³ Kliniki Chirurgii Urazowej,
Leczenia Oparzeñ i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu kierowany
przez prof. dr hab. med. Krzysztofa S³owiñskiego. Wspó³organizatorem Sympozjum by³a tak¿e Sekcja Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów. Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego jak zawsze pe³ni³ dr n. med. Wojciech
Zieliñski, a sekretariatem Sympozjum dowodzi³a
niezast¹piona Lidia Redmann. Patronat nad
obradami obj¹³ JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu prof. dr hab. med. Jacek Wysocki. Uroczyste otwarcie Sympozjum tradycyjnie odby³o siê
w Teatrze Wielkim im. Stanis³awa Moniuszki,
na które wieloletni sympatyk naszego Sympozjum i chirurgów urazowych, dyrektor teatru Pan
S³awomir Pietras przygotowa³ wspania³y galowy wieczór baletowy. Towarzyskie spotkanie w
Foyer teatru, przy lampce wina i wykwintnych
potrawach by³o okazj¹ do mi³ego spêdzenia czasu, spotkania siê ze starymi przyjació³mi i poznania nowych pasjonatów chirurgii urazowej.
Po raz pierwszy w d³ugiej historii poznañskich
sympozjów na miejsce obrad organizatorzy wybrali Centrum Kongresowo-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego, nowy, reprezentacyjny
i nowoczesny dydaktyczno-konferencyjny budynek uniwersytetu. 6 Wielkopolskie Sympozjum
Chirurgii Urazowej by³o jednoczenie miejscem
wspólnych obrad V Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Warto zaznaczyæ, i¿ Komitet Naukowy Sympozjum stanowi³y wybitne autorytety zajmuj¹ce siê
szeroko rozumian¹ chirurgi¹ urazow¹ z licznych
orodków krajowych, chirurdzy ogólni, ortopedzi, anestezjolodzy, specjalici medycyny ratunkowej, które tak¿e wziê³y czynny udzia³ w obradach. W Sympozjum uczestniczyli tak¿e lekarze z orodków zagranicznych. Obrady Sympozjum otworzy³ Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz. Tematami poruszanymi w czasie trwania obrad by³y zadania, organizacja i dzia³anie
Centrów Urazowych w Polsce, wspó³czesna
diagnostyka w urazach, oraz etapowe leczenie
obra¿eñ cia³a, w tym damage control, z³amañ
otwartych i powik³anych, ubytków tkankowych
i zaburzeñ zrostu kostnego. Szczególn¹ uwagê
zwrócono na program tworzenia Centrów Urazowych. Mimo dwóch wieloletnich programów
resortowych w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku nie podjêto w
tej sprawie ¿adnych dzia³añ systemowych. Od
dwóch lat w Ministerstwie Zdrowia trwaj¹ prace z udzia³em ekspertów chirurgii urazowej, ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu, medycyny ratunkowej i anestezjologii, które w oparciu
o istniej¹ce ustawy i badania studyjne maj¹ w

najbli¿szej przysz³oci wy³oniæ sporód zg³oszonych orodków takie, które spe³niaj¹ kryteria
wielospecjalistycznych i wysokospecjalistycznych centrów lecz¹cych ciê¿kie obra¿enia cia³a. Niestety czêste zmiany personalne w ministerstwie zdrowia utrudniaj¹ te dzia³ania. Dwa
pozosta³e tematy wiod¹ce zosta³y tak dobrane,
by mo¿na by³o okreliæ relacje miêdzy dzia³aniami na poziomie ka¿dego szpitala wobec zadañ centrum urazowego. Wyg³aszane referaty
programowe jak i wyst¹pienia uczestników sympozjum posiada³y wysoki poziom naukowy i
spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem. Dla
uczestników obrad zorganizowano tak¿e warsztaty diagnostyki ultrasonograficznej w obra¿eniach tu³owia metod¹ FAST. W czasie trwania
obrad odby³a siê promocja nowego, pierwszego
takiego w Polsce podrêcznika Podstawy wspó³czesnej chirurgii urazowej pod redakcj¹ Leszka Brongela, Jerzego Laska i Krzysztofa S³owiñskiego, którego autorami s¹ wszyscy wybitni specjalici w swoich dziedzinach, pracuj¹cy
w najwa¿niejszych polskich klinikach i orodkach akademickich. W zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê
kadencj¹ Zarz¹du Sekcji Chirurgii Urazowej w
dniu 17 padziernika odby³o spotkanie ustêpuj¹cego Zarz¹du, a nastêpnie walne zebranie sekcji. Powo³ano nowy kilkunastoosobowy Zarz¹d
Sekcji Chirurgii Urazowej. Nowym prezesem
zosta³ doc. Leszek Brongel, jego zastêpc¹ prof.
Jerzy Lasek, sekretarzem prof. Krystyn Sosada.
Na wniosek nowego zarz¹du powo³ano Konwent
Seniorów Sekcji w sk³ad którego wesz³y osoby
szczególnie zas³u¿one dla idei i rozwoju chirurgii urazowej w Polsce: prof. Jerzy Lipiñski, prof.
Otmar Gedliczka, prof. Jerzy Karski, prof.
Krzysztof Bielecki i prof. Wies³aw Go³¹b. Gor¹ce podziêkowania i spania³y okolicznociowy
upominek za swoj¹ dzia³alnoæ otrzyma³ ustêpuj¹cy Prezes Sekcji prof. Krzysztof S³owiñski.
Przed nowym zarz¹dem sekcji wiele trudnych
zadañ, które nale¿y rozwi¹zaæ w najbli¿szych
latach, miêdzy innymi stworzenie centrów urazowych w Polsce, sformalizowanie chirurgii urazowej jako umiejêtnoci, podspecjalizacji, a
mo¿e specjalizacji medycznej, wprowadzenie
jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji
obra¿eñ cia³a kompatybilnego z programami
Narodowego Funduszu Zdrowia, zainteresowanie chirurgia urazow¹ m³odych lekarzy, tak¿e
pracuj¹cych w mniejszych szpitalach, oraz szersze prezentowanie dokonañ polskiej chirurgii
urazowej na forum europejskim i wiatowym.
Tego wszystkiego serdecznie ¿yczê nowemu
Prezesowi i Zarz¹dowi i jednoczenie sk³adam
podziêkowania organizatorom Sympozjum za
wspania³e, niezapomniane chwile spêdzone w
Poznaniu.
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