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Zdjêcie 1
Prof. Johan Pillgram-Larsen od lewej, prof. Jerzy Lasek od prawej.

Zdjêcie 2
Prof. Asher Hirshberg od lewej, prof. Johan Pillgram-Larsen prawej.
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W padzierniku bie¿¹cego roku Gdañsk
znowu goci³ chirurgów urazowych. W dniach
od 1 do 2 padziernika odby³y siê Torakoneptunalia 2009  Gdañska Jesieñ Traumatologiczna,
miêdzynarodowa konferencja, której wiod¹cym
tematem by³y obra¿enia klatki piersiowej i mnogie obra¿enia cia³a. G³ównym organizatorem
konferencji by³y Katedra i Klinika Chirurgii
Urazowej Akademii Medycznej w Gdañsku,
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Akademii Medycznej w Gdañsku oraz Trauma
Team Ulleval University Hospital w Oslo. Ponadto Sekcja Chirurgii Urazowej Towarzystwa
Chirurgów Polskich, Fundacja Torakochirurgia Gdañska oraz Fundacja Polytrauma. Trudu organizacji spotkania naukowego podjêli siê
kierownicy ww. orodków: prof. Jerzy Lasek,
prof. Witold Rzyman i prof. Johan Pillgram Larsen. Do komitetu naukowego zaproszono wybitnych specjalistów z Polski, Norwegii, Niemiec i USA, zajmuj¹cych siê poruszanymi problemami w osobach Magne Brekke, Leszka
Brongela, Ashera Hirshberga, Johana PillgramaLarsena, Jerzego Laska, Monsa Lie, Jerzego Lipiñskiego, Tadeusza Or³owskiego, Piotra Paluszkiewicza, Witolda Rzymana, Nilsa Oddvara
Skagê, Jana Soko³owskiego i Krzysztofa S³owiñskiego. Na miejsce obrad wybrano nowo
oddany, po³o¿ony w uroczym miejscu, przy D³ugim Targu, obok pomnika Neptuna i Dworu Artusa hotel Radisson Blu. Mimo niezbyt udanej
jesiennej pogody atmosfera konferencji wewn¹trz secesyjnych wnêtrz hotelu by³a mi³a i
przytulna. W obradach, które sk³ada³y siê z wyk³adów ekspertów, debat oraz sesji interaktywnych wziê³o udzia³ oko³o dwustu uczestników,
specjalistów chirurgii urazowej, chirurgii klatki
piersiowej, chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej i anestezjologii. W ramach tematów wiod¹cych konferencji zajmowano siê: rozerwaniem
aorty, chirurgi¹ klatki piersiowej u pacjenta po
urazie wielonarz¹dowym, tomografi¹ komputerow¹ ca³ego cia³a u chorych z mnogimi obra¿eniami cia³a, radiologi¹ interwencyjn¹ w mnogich
obra¿eniach cia³a, krwawieniem i przeciekiem
powietrza po urazie klatki piersiowej, p³ucem
po urazie wielonarz¹dowym [zdjêcie 1,2,3]. Podczas konferencji odby³o siê tak¿e posiedzenie
Zarz¹du G³ównego Sekcji Chirurgii Urazowej
Towarzystwa Chirurgów Polskich pod przewodnictwem jej prezesa prof. Leszka Brongela. Dyskutowano miêdzy innymi o aktualnym stanie
realizacji programu tworzenia centrów urazowych w naszym kraju, a tak¿e o pracach nad
doprowadzeniem do powstania w Polsce specjalizacji z chirurgii urazowej. Spotkanie w Gdañsku by³o okazj¹ do promocji w Polsce ksi¹¿ki
prof. Ashera Hirshberga i prof. Kenetta Mattoxa pt. Top Knife  Sztuka i Rzemios³o Chirur-
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Zdjêcie 3
Uczestnicy konferencji podczas obrad.

gii Urazowej". Profesor Hirshberg, zaprzyjaniony od kilku lat z chirurgami urazowymi w
naszym kraju by³ jednym z goci zaproszonych
na obrady i przedstawi³ bardzo ciekawe, sugestywne prezentacje [4,5]. Obaj autorzy s¹ od
wielu lat jednymi z najwiêkszych autorytetów
chirurgii urazowej na wiecie. Wszystkie dostarczone egzemplarze polskiego t³umaczenia rozesz³y siê na pniu a prof. Hirshberg chêtnie ozdabia³ je dedykacjami dla nowych czytelników
swojej ksi¹¿ki. Nale¿y wspomnieæ, i¿ gdañska
konferencja by³a tak¿e miejscem promocji naszego czasopisma, którego ostatnie egzemplarze otrzymali uczestnicy spotkania. Podsumowuj¹c spotkanie w Gdañsku by³o po¿ytecznie i
owocne dla wszystkich uczestników zajmuj¹cych siê chirurgi¹ urazow¹ w ró¿nych jej aspektach. Zaproszeni goci z kraju i zagranicy zapewnili wysoki poziom merytoryczny i naukowy konferencji, co potwierdzali w rozmowach
kuluarowych uczestnicy obrad. Nale¿y serdecznie podziêkowaæ organizatorom konferencji,
szczególnie prof. Jerzemu Laskowi i prof. Witoldowi Rzymanowi za mi³¹ i wartociow¹ gocinê jak¹ obdarzyli uczestników konferencji.
Z niecierpliwoci¹ bêdziemy czekali na kolejne
zaproszenie do Gdañska.

Redaktor naczelny
Waldemar H³adki

Zdjêcie 4
Prof. Asher Hirshberg od lewej, prof. Waldemar H³adki od prawej, - dyskusja na temat nowej ksi¹¿ki.

Zdjêcie 5
Najlepsza promocja ksi¹¿ki "Top Knife" i czasopisma Ostry Dy¿ur.
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