I KONGRES EUROPEJSKIEJ FEDERACJI
TOWARZYSTW ORTOPEDYCZNYCH
Sprawozdanie z uczestnictwa

W dniach od 04.06.2001 do 07.06.2001
odbyÆ siæ na Rodos V Kongres Europejskiej
Federacji Towarzystw Ortopedycznych,
w skÆad której wchodzå:
— Europejskie Towarzystwo Ortopedii
Dzieciæcej (EPOS),
— Europejskie Towarzystwo Chirurgii
Stawu Biodrowego (EHS),
— Europejskie Stowarzyszenie Przeszczepów w UkÆadzie Miæ¥niowo-Kostnym
(EAMST),
— Europejskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii (ESSKA),
— Europejska Federacja Towarzystw
Sportowych
i
Traumatologicznych
(EFOST),
— Europejskie Towarzystwo Analizy
Ruchu u DorosÆych i Dzieci (ESMAC),
— Europejskie Towarzystwo Chirurgii
Reumatoidalnego
Zapalenia
Stawów
(ERASS),
— Federacja Europejskich Towarzystw
Chirurgii Ræki (FESSH),
— Europejskie Towarzystwo Chirurgii
Stopy i Stawu Skokowego (EFAS).
Ten zjazd byÆ najliczniejszy z dotychczas organizowanych, zgromadziÆ okoÆo
6 tysiæcy uczestników i wystawców. Cztery
dni kongresu byÆo wypeÆnione doniesieniami na tematy ortopedyczne, uzupeÆnione
bardzo duºå wystawå sprzætu i narzædzi
ortopedycznych. Prezentowano 874 wyståpienia ustne i 757 wyståpieñ plakatowych.
We wtorek 05.06 kaºde ze stowarzyszeñ
naukowych miaÆo swój Specialty Day. Po250 • Wrzesieñ 2001

nadto uczestnicy Kongresu mogli uczestniczyì w licznych spotkaniach i imprezach
towarzyszåcych, z których najwaºniejszymi
byÆy odnowienie przysiægi Hipokratesa
w Asklepionie na wyspie Kos i Grecka Noc
— przyjæcie dla wszystkich go¥ci we czwartek, 07.06.2001 roku.
W Kongresie uczestniczyÆa liczna grupa polskich ortopedów — ok. 300 osób. Polscy autorzy przedstawili 9 doniesieñ ustnych i wiele doniesieñ plakatowych, prof.
Skowroñski z BiaÆegostoku prowadziÆ sesjæ
naukowå po¥wiæconå postæpowaniu w zÆoºonych naczyniowo-nerwowych urazach
koñczyny górnej.
Ze wzglædu na szeroki zakres tematyki
i bogactwo prezentowanego materiaÆu obrady toczyÆy siæ jednocze¥nie w siedmiu salach
wykÆadowych, znajdujåcych siæ w hotelu
Rodos-Palace. Róºnorodno¥ì poruszanych
tematów uniemoºliwiÆa nam uczestniczenie
we wszystkich sesjach i z konieczno¥ci zmusiÆa do ograniczenia siæ do tematyki dotyczåcej urazów i chorób stawu kolanowego,
ramiennego i urazów sportowych.
Grupa z Carolina Medical Center
przedstawiÆa 4 wyståpienia ustne:
1. Adamczyk G., Stolarczyk A., Skrok
T., ZióÆkowski M., ÿmigielski R.: „Chondral lesions accompanying to acute and
president tears of anterior cruciate ligament
of the knee — based of video data made during 144 operations”.
2. Mioduszewski A., ÿmigielski R.,
ÿwierczyñski R., Mañka J., Milewska M.:
„The medial femoral condyle (MFC) carti-
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lage surface morphology in patients after
total or subtotal medial meniscectomy”.
3. Biernat-KaÆuºa E., ÿmigielski R.:
„Reactive arthritides as main reason of untypical postoperative course after knee arthroscopy”.
4. ÿmigielski R.: „Clinical Efficacy:
Treatment of Acute Pain with a Cyclooxygenase Inhibitor-Rofecoxib”.
5. ÿmigielski R., ÿwierczyñski R., Mioduszewski A., J. Grabowski: Anterior Cruciate Ligament reconstruction associated
with osteochondral autograft transfer

(OAT) in one stage procedure — prezentowana w Specialty Day EFOST.
Ponadto przygotowali¥my 9 wyståpieñ
plakatowych.
SpotkaÆy siæ one z dobrym przyjæciem
i wywoÆaÆy oºywionå dyskusjæ.
06.06.2001 odbyÆo siæ zebranie zarzådu
EFOST, na którym dr R. ÿmigielski zostaÆ
wybrany sekretarzem Zarzådu a dr G.
Adamczyk czÆonkiem Komitetu Naukowego tej europejskiej organizacji.
Grzegorz Adamczyk
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