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Sprawozdanie
z pierwszej wspólnej konferencji
Europejskiej Akademii Otorynolaryngologii,
Chirurgii G∏owy i Szyi (EAORL-HNS)
i Europejskiej Federacji Towarzystw
Otorynolaryngologicznych (EUFOS) w Mannheim
Miejscem zjazdu by∏o najwi´ksze centrum
kongresowe w Mannheim – Rosengarten Congress Center, po∏o˝one w centrum miasta,
tu˝ przy jednej z najciekawszych jego atrakcji
– Wie˝y CiÊnieƒ, przy której w weekendowe
wieczory odbywa∏y si´ kolorowe pokazy fontann.
Sam Rosengarten jest bardzo nowoczesnym
i przestronnym miejscem, doskona∏ym do zorganizowania mi´dzynarodowej konferencji, w którym na kilku poziomach zosta∏y rozlokowane
poszczególne sesje, zapewniajàc wygod´ osobom prezentujàcych i s∏uchaczom.
Kongres poprzedzi∏y warsztaty podstaw chirurgii endoskopowej zatok przynosowych oraz
chirurgii ucha Êrodkowego, zorganizowane
przez prof. M. Bernala-Sprekelsena (Hiszpania),
prof. R. Häuslera (Szwajcaria) oraz prof. H.
Stammbergera (Austria). W ciàgu 5 godzin
zaprezentowali oni na ˝ywo wszystkie podstawowe techniki operacyjne i dojÊcia chirurgiczne
do odpowiednich regionów anatomicznych, prezentujàc krok po kroku etapy zabiegu i udzielajàc
praktycznych wskazówek, pozwalajàcych operowaç skutecznie i bezpiecznie. Technika operacyjna i precyzja rad udzielanych przez prof.
Stammbergera w dost´pach do jam nosa i zatok
przynosowych zachwyci∏a uczestników.
Uroczystego otwarcia kongresu dokonali
prezydenci: kongresu – prof. Karl Hörmann oraz
Europejskiej Akademii Otorynolaryngologii-

Pierwsza wspólna konferencja Europejskiej
Akademii Otorynolaryngologii-Chirurgii G∏owy
i Szyi (EAORL-HNS) i Europejskiej Federacji Towarzystw Otorynolaryngologicznych (EUFOS)
odby∏a si´ dniach 27–30 czerwca 2009 r. w Mannheim w Niemczech. By∏ to najwi´kszy z kongresów otorynolaryngologicznych zorganizowanych do tej pory w Europie. Jego mottem by∏o
„Szkolenie i badania naukowe dla Europy
– od podstaw do technik zaawansowanych”.
Grono wyk∏adowców sk∏ada∏o si´ z 275 otorynolaryngologów o uznanym mi´dzynarodowym
autorytecie, reprezentujàcych Europ´, obie
Ameryki oraz Azj´ i Afryk´.
Organizatorzy zjazdu zapowiedzieli jego
wyjàtkowy charakter ju˝ podczas V Forum Rynologicznego w Warszawie w grudniu 2008 roku.
Mia∏o to byç spotkanie z za∏o˝enia przeznaczone
dla osób szkolàcych si´ w dziedzinie otorynolaryngologii. Pod tym kàtem zosta∏ przygotowany
zarówno jego program, formu∏a sesji naukowych, jak te˝ op∏ata rejestracyjna. Celem organizatorów by∏o umo˝liwienie jak najwi´kszej liczbie m∏odych otorynolaryngologów wzi´cie
w nim aktywnego udzia∏u. Op∏at´ zjazdowà dla
rezydentów i dla lekarzy do 35 roku ˝ycia obni˝ono do 140 euro. Ufundowano te˝ pewnà iloÊç
grantów, pokrywajàcych koszty dojazdu do
Mannheim, g∏ównie dla m∏odych lekarzy z
Europy Ârodkowo-Wschodniej.
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pozwala∏a ka˝demu znaleêç coÊ dla siebie, z drugiej zaÊ strony zmusza∏a do bardzo rozwa˝nego
wyboru i ograniczenia udzia∏u do najbardziej
interesujàcych sesji. Du˝à pomocà w wyborze
w∏aÊciwych sesji i orientacji w ich lokalizacji
s∏u˝y∏y bardzo dobrze przygotowane materia∏y
zjazdowe i szczegó∏owy graficzny plan poszczególnych aktywnoÊci na ka˝dy z dni obrad.
Kursy instrukta˝owe (59) by∏y chyba najbardziej praktycznà formà zdobywania wiedzy z
kilku powodów. Po pierwsze, by∏y prowadzone
przez najlepszych i najbardziej doÊwiadczonych
europejskich i Êwiatowych specjalistów w danej
dziedzinie. Po drugie, ich zadaniem by∏o przedstawienie wiedzy zgodnie z za∏o˝eniem: „How
I do it?”, czyli jak ja danà procedur´ wykonuj´ i
jakie mam wyniki, a nie, jak to niekiedy bywa
na innych kongresach, „How they do it?”, czyli
jak to wykonujà inni. Po trzecie, bardziej kameralna atmosfera kursu umo˝liwia∏a wi´kszà interakcj´ pomi´dzy wyk∏adowcà i uczestnikami,
a w zwiàzku z tym bardziej otwartà dyskusj´
po prezentacji. Swoim zakresem kursy pokrywa∏y niemal˝e wszystkie zagadnienia szeroko
rozumianej otorynolaryngologii, a jedynym ich
ograniczeniem by∏a op∏ata w wysokoÊci 20 euro
za kurs. Jednymi z najciekawszych kursów, w
jakich mia∏em okazj´ uczestniczyç, by∏ wyk∏ad
prof. H. Schultza-Coulona (Niemcy) na temat jego 20-letnich doÊwiadczeƒ w zaopatrywaniu
ubytków przegrody nosa oraz wyk∏ad prof. G.
Rettingera (Niemcy) na temat podstaw plastyki
i rekonstrukcji przegrody nosa. Sesje okràg∏ego
sto∏u (42) da∏y wszystkim uczestnikom sposobnoÊç poznania ró˝nych opinii i doÊwiadczeƒ zaproszonych wyk∏adowców, którzy cz´sto prezentowali bardzo odmienne stanowiska i podejÊcia
do rozwiàzania stawianych przez moderatorów
problemów. To z kolei pozwala∏o na ocen´ w∏asnych rozwiàzaƒ i skonfrontowanie w∏asnego
doÊwiadczenia ze sposobami post´powania
autorytetów w danych dziedzinach. Najwi´cej
uczestników gromadzi∏y sesje rynologiczne,
szczególnie te, w których moderatorem lub
wyk∏adowcà by∏ prof. Stammberger, który po raz
kolejny udowodni∏, ˝e zaawansowana wiedza
rynologiczna mo˝e byç przekazana w sposób
prosty, praktyczny i jednoczeÊnie zapadajàcy
∏atwo w pami´ç. Bardzo ciekawa by∏a równie˝
sesja na temat wskazaƒ i przeciwwskazaƒ
do wykonania zabiegów tonsillektomii i tonsillotomii, której moderatorem by∏ prof. J. Windfuhr
(Niemcy). Wyk∏adowcy, próbujàc ustaliç zasady
kwalifikacji do poszczególnych typów zabiegów
migda∏ków podniebiennych, zwrócili uwag´

-Chirurgii G∏owy i Szyi – prof. Klaus Jahnke.
W swoim wystàpieniu powitalnym prof.
Hörmann podkreÊli∏, ˝e za∏o˝eniem organizatorów by∏o przedstawienie najnowszych osiàgni´ç
zarówno technologicznych, jak i chirurgicznych
w szerokim spektrum otorynolaryngologii oraz
chirurgii g∏owy i szyi. Kongres ma byç nie tylko
platformà wymiany wspó∏czesnej wiedzy dla
otorynolaryngologów ze wszystkich krajów
Êwiata, ale równie˝ dla przedstawicieli wszystkich podspecjalnoÊci, które wywodzà si´ ze specjalnoÊci podstawowej. Struktura programu
zosta∏a opracowana na podstawie doÊwiadczeƒ
uzyskanych podczas VI Kongresu EUFOS z 2007 r.
z Wiednia. Jeszcze wi´kszy nacisk po∏o˝ono
na szkolenia i demonstracje technik chirurgicznych „na ˝ywo”, wybierajàc formu∏´ kursów
instrukta˝owych i okràg∏ych sto∏ów. Profesor
Jahnke, prezydent Europejskiej Akademii Otorynolaryngologii, Chirurgii G∏owy i Szyi, w swojej
mowie powitalnej wspomina∏ okolicznoÊci utworzenia samej Akademii w styczniu 2005 r.
w Marburgu w Niemczech oraz omówi∏ cele,
jakie ma ona realizowaç, harmonizujàc i ujednolicajàc proces kszta∏cenia w dziedzinie otorynolaryngologii w Europie. PodkreÊli∏ równie˝, ˝e
kongres w Mannheim ma jeszcze jedno wa˝ne
zadanie do spe∏nienia: ustanowiç za∏o˝enia i
zasady dzia∏ania powo∏ywanej w∏aÊnie do ˝ycia
nowej instytucji, to jest Europejskiej Konfederacji Otorynolaryngologii (European Confederation of ORL-HNS), pod której auspicjami majà
dzia∏aç wszystkie pozosta∏e towarzystwa i
organizacje otorynolaryngologiczne w Europie.
Kolejnym punktem programu ceremonii
otwarcia by∏ wyk∏ad prof. Reidara Grénmana z
Finlandii. Pozosta∏à cz´Êç wieczoru umili∏
wszystkim goÊciom program muzyczny.
W sobot´, 27 czerwca, poza warsztatami
i uroczystym otwarciem kongresu, odby∏o si´
walne zebranie cz∏onków Europejskiej Akademii
Otorynolaryngologii Chirurgii G∏owy i Szyi.
W niedziel´ zaÊ rozpocz´∏y si´ oficjalne obrady
zjazdu.
Sesje podzielono na 6 grup tematycznych:
edukacja, chirurgia plastyczna twarzy, g∏owa
i szyja, laryngologia, otologia i rynologia. Przyj´∏y
one 5 ró˝nych form organizacyjnych: kursów instrukta˝owych, okràg∏ych sto∏ów, sesji tematów
wolnych, sesji plakatowych oraz sesji sponsorowanych. Obrady rozpoczyna∏y si´ o godzinie
8:00, a koƒczy∏y o 17:30 w siedmiu równolegle
przebiegajàcych sesjach, nie liczàc prezentacji
plakatowych. Widaç wi´c, ˝e z jednej strony tak
wielka ró˝norodnoÊç poruszanych zagadnieƒ

II

wania w przypadkach chorych z esthesioneuroblastomà, profesor Golusiƒski wyg∏osi∏ wyk∏ad
pt. „Tracheostomia jako standardowa procedura
u doros∏ych”, a profesor Misio∏ek – wyk∏ad pt.
„Faryngektomia z dost´pu wewn´trznego” w sesji zatytu∏owanej „Endoskopowy vs zewn´trzny
dost´p w leczeniu raka gard∏a”.
W holach pomi´dzy salami wyk∏adowymi
znaczàcà przestrzeƒ zajmowa∏y stanowiska
sponsorów, spoÊród których jak zazwyczaj najwi´cej miejsca zajmowali producenci najnowszych systemów operacyjnych i wizualnych oraz
cieszàcy si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem
najwi´ksi wydawcy Êwiatowego rynku medycznego, tacy jak Thieme, Blackwell Publishing i
inni, którzy z okazji konferencji przygotowali
wiele promocji i wyprzeda˝y.
Podczas kongresu po raz pierwszy w historii
zosta∏ zorganizowany europejski egzamin z otorynolaryngologii (European Board Examination
in ORL-HNS). Zosta∏ on opracowany przez Sekcj´ Otorynolaryngologii oraz Rad´ Europejskiej
Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) w paêdzierniku 2008 r. jako element standaryzujàcy jakoÊç
kszta∏cenia specjalisty otorynolaryngologa, docelowo umo˝liwiajàc swobodny przep∏yw lekarzy specjalistów w krajach cz∏onkowskich UEMS,
bez jakiegokolwiek innego, formalnego potwierdzania swojej wiedzy i umiej´tnoÊci. Do egzaminu móg∏ przystàpiç specjalista otorynolaryngolog lub rezydent ostatniego roku specjalizacji
i choç jego wyniki nie by∏y jeszcze formalnie
wià˝àce, a koszt udzia∏u by∏ znaczàcy, cieszy∏ si´
on doÊç du˝ym zainteresowaniem.
Podczas konferencji mo˝na by∏o oczywiÊcie
otrzymaç punkty edukacyjne za uczestnictwo
(CME).
Ogólnie organizacj´ kongresu mo˝na uznaç
za bardzo dobrà i nie wspominaç o kilku drobnych niedociàgni´ciach, np. podczas rejestracji
uczestników warsztatów przedzjazdowych.
We wszystkich pozosta∏ych sprawach organizacyjnych mo˝na by∏o podziwiaç niemieckà dyscyplin´ i porzàdek, dok∏adne oznaczenie miejsc
poszczególnych sesji, jak równie˝ punkty informacyjne. MyÊl´, ˝e aspekt szkoleniowy kongresu,
wielokrotnie podkreÊlany jako jedno z g∏ównych
jego za∏o˝eƒ, zosta∏ w pe∏ni zrealizowany.

na powik∏ania, a zw∏aszcza na odleg∏e krwotoki
pooperacyjne. Okaza∏o si´, ˝e jest to coraz bardziej aktualny problem w Europie Zachodniej, co
wydaje si´, stoi w sprzecznoÊci z coraz to doskonalszymi narz´dziami i technikami operacyjnymi.
Prof. Stammberger przedstawi∏ doÊç zatrwa˝ajàce
dane z Austrii, gdzie w 2006 r. w wyniku póênego
krwotoku po operacji ca∏kowitego usuni´cia
migda∏ków podniebiennych zmar∏o szeÊcioro
dzieci w wieku poni˝ej 6 lat. Fakt ten sta∏ si´
przedmiotem szczegó∏owej analizy odpowiednich organów administracyjnych, w tym Austriackiego Towarzystwa Otorynolaryngologów. Analiza
ta wykaza∏a brak uchybieƒ na którymkolwiek
z etapów diagnostyki, kwalifikacji i leczenia.
Ostatecznie podj´to decyzj´ o ca∏kowitym zaniechaniu wykonywania zabiegów tonsillektomii
u dzieci do 6. roku ˝ycia ze wskazaƒ obturacyjnych.
Z du˝ym zainteresowaniem spotka∏a si´ sesja
na temat chirurgii strzemiàczka, której pod nieobecnoÊç prof. W. Szyftera przewodniczy∏ prof.
K. Niemczyk. Przedstawi∏ on bardzo interesujàcy
wyk∏ad na temat najnowszych odkryç w dziedzinie etiopatogenezy otosklerozy. Nie sposób w
tym krótkim sprawozdaniu wymieniç wszystkich
interesujàcych zagadnieƒ, poruszanych podczas
kongresu, choç by∏o ich naprawd´ wiele. W 7 sesjach tematów wolnych m∏odzi lekarze mogli
przedstawiç swoje prace w postaci krótkich
prezentacji.
Bardzo rozbudowanà cz´Êcià prezentacji
naukowych by∏y sesje plakatowe (18), które
w zawiera∏y ∏àcznie 272 plakaty. W ka˝dej sesji
komisje wybiera∏y najlepszy plakat, nominujàc
go do nagrody g∏ównej. Podczas uroczystego zakoƒczenia kongresu og∏oszono i wr´czono 5
g∏ównych nagród za najlepsze plakaty; by∏y
to dyplomy i nagrody pieni´˝ne w wysokoÊci
1000 euro ka˝da. Odby∏o si´ te˝ kilka sesji sponsorowanych, które umo˝liwi∏y uczestnikom zapoznanie si´ z najnowszym osiàgni´ciami przemys∏u, u∏atwiajàcego naszà codziennà praktyk´.
Polsk´ reprezentowa∏o na kongresie pi´ciu
profesorów: Stanis∏aw Bieƒ, Wies∏aw Go∏àbek,
Wojciech Golusiƒski, Maciej Misio∏ek i Kazimierz
Niemczyk, jak równie˝ 10 m∏odych naukowców
i klinicystów w sesjach tematów wolnych oraz 5
w sesjach plakatowych. Profesor Bieƒ przewodniczy∏ sesji plakatowej nr 14 – „G∏owa i szyja”
oraz moderowa∏ sesj´ pt. „Diagnostyka i leczenie
guzów du˝ych gruczo∏ów Êlinowych”. Profesor
Go∏àbek przedstawi∏ wyk∏ad na temat post´po-

lek. Rafa∏ Chmielewski

Warszawa, sierpieƒ 2009
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