
KONFERENCJA NAUKOWA

„CHRZÅSTKA STAWOWA — PATOLOGIA I LECZENIE”

W Warszawie, 17 lutego 2001 r., odbyÆa

siæ konferencja naukowa „Chrzåstka stawo-

wa- patologia i leczenie” zorganizowana

przez Radæ Naukowå Fundacji Multis

Multum. Sympozjum, prowadzone przez

znanego polskiego ortopedæ prof. zw. dr

hab. n. med. Artura Dziaka, przewodniczå-

cego Rady Naukowej, zgromadziÆo ok. 200

osób — lekarzy i fizjoterapeutów z caÆego

kraju, którzy wysÆuchali referatów po¥wiæ-

conych temu tematowi.

Honorowym go¥ciem, a zarazem jed-

nym z prelegentów byÆ Lars Peterson M.D.,

Ph. D. Ass. Prof. z Gothenburg Medical

Center, autorytet w dziedzinie leczenia pa-

tologii chrzåstki, który przedstawiÆ wykÆad

pt. „Autologous Chyndrocyte Transplanta-

tion — From Experimental Model to a Cli-

nical Reality”. ByÆ to jeden z referatów teo-

retycznych wygÆoszonych w pierwszej

czæ¥ci konferencji. Pozostali lektorzy wystæ-

pujåcy do przerwy to: prof. Bogdan Ciszek,

który mówiÆ o morfologii i funkcji chrzåstki

stawowej, prof. Jacek Malejczyk — o jej bu-

dowie histologicznej i immunologii oraz

prof. Anna Filipowicz-Sosnowska, która

mówiÆa o koksybach — postæpie w terapii

osteoartrozy.

W drugiej czæ¥ci wygÆoszono sze¥ì refe-

ratów pokazujåcych osiågniæcia warszaw-

skiego szpitala NZOZ Carolina Medical

Center (CMC). Referaty wygÆoszone przez

lekarzy pracujåcych w CMC omawiaÆy

aspekty praktyczne identyfikacji (diagnosty-

kæ) i leczenia problemów chrzåstki stawo-

wej. WygÆosili je: Zbigniew Czyrny, An-

drzej Mioduszewski, Grzegorz Adamczyk,

Robert ÿmigielski oraz fizjoterapeuta Jacek

Grabowski. Szczególny nacisk poÆoºono na

rehabilitacjæ pacjentów, upatrujåc w niej is-

totnå czæ¥ì procesu leczenia i rekonwales-

cencji.

Wiele tematów poruszonych przez spe-

cjalistów z CMC byÆo prezentowanych na

sympozjach miædzynarodowych, a ich

przedstawienie na konferencji zorganizo-

wanej przez Fundacjæ Multis Multum byÆo

polskå premierå.

íyczliwe komentarze uczestników

sympozjum utwierdziÆy nas w przekona-

niu, ºe naleºy kontynuowaì rozpoczætå

dziaÆalno¥ì i organizowaì regularne spot-

kania, na których przybliºane bædå naj-

nowsze osiågniæcia ortopedii ¥wiatowej

i nauk pokrewnych.

Szczególnå satysfakcjæ sprawiÆy nam

sÆowa szczerej pochwaÆy z ust profesora

Larsa Petersona, który o¥wiadczyÆ, ºe po

raz pierwszy dowiedziaÆ siæ i przekonaÆ na-

ocznie (szczególnie po wizycie w Carolina

Medical Center), ºe diagnostyka i leczenie

patologii chrzåstki stawowej w Polsce nie

odbiega od poziomu ¥wiatowego. Uzyskali-

¥my teº zapewnienie, ºe profesor Lars Pe-

terson przedstawi swe spostrzeºenia na po-

siedzeniu International Cartilage Repair

Society (ICRS) celem nawiåzania ¥cisÆej

wspóÆpracy naukowej w dziedzinie badañ

nad chrzåstkå stawowå.

Andrzej Mioduszewski
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Przewodniczåcy Rady Naukowej Fundacji Multis

Multum — prof. dr hab. Artur Dziak (z lewej) i sek-

retarz Rady Naukowej Fundacji Multis Multum dr

hab. Bogdan Ciszek.

Prof. Lars Peterson M.D., Ph. D. z Gothenburg

Medical Center.

Dr Zbigniew Czyrny z Carolina Medical Center.

Konferencja 17 lutego 2001 r. zgromadziÆa blisko

200 ortopedów i fizjoterapeutów z caÆego kraju.

Przy stole prezydialnym: prof. Lars Peterson M.D.,

Ph. D. wraz z przewodniczåcym i Sekretarzem Ra-

dy Naukowej Fundacji Multis Multum.


