
W Warszawie, w dniu 19 paªdziernika
2001 odbyÆa siæ II konferencja naukowa
„Uszkodzenia wiæzadeÆ krzyºowych — pa-
tomechanizmy, diagnostyka, gojenie i prze-
budowa” zorganizowana przez Radæ Na-
ukowå Fundacji Multis Multum. Sympo-
zjum, prowadzone przez znanego polskie-
go ortopedæ prof. zw. dr hab. n. med. Artu-
ra Dziaka, Przewodniczåcego Rady Na-
ukowej, zgromadziÆo prawie 300 osób — le-
karzy, biologów i fizjoterapeutów z caÆego
kraju, którzy wysÆuchali referatów po¥wiæ-
conych temu tematowi.

Na seminarium skÆadajåcym siæ
z dwóch czæ¥ci, przedstawiono nastæpujåce
referaty, przed przerwå:

1. Morfologia wiæzadeÆ krzyºowych —
prof. B. Ciszek,

2. Biomechanika wiæzadeÆ krzyºowych
— A. Pasierbiñski,

3. Mechanizmy uszkodzeñ wiæzadeÆ
krzyºowych — dr R. ÿmigielski,

a w drugiej czæ¥ci:
1. Diagnostyka kliniczna uszkodzeñ

wiæzadeÆ krzyºowych — dr G. Adamczyk,
2. Diagnostyka obrazowa: Badania ra-

diologiczne w uszkodzeniach wiæzadeÆ
krzyºowych — dr J. ÿwiåtkowski,

3. Moºliwo¥ci ultrasonografii w diag-
nostyce uszkodzeñ wiæzadeÆ krzyºowych —
dr Z. Czyrny,

4. Anatomia wiæzadeÆ krzyºowych
w badaniu NMR — dr B. Ciszkowska-£y-
soñ,

5. Diagnostyka uszkodzeñ wiæzadeÆ
krzyºowych w badaniu NMR — dr Z. Czyr-
ny,

6. Zmiany towarzyszåce uszkodzeniom
wiæzadeÆ krzyºowych w obrazie NMR — dr
Z. Czyrny.

Do udziaÆu w konferencji byÆ zaproszo-
ny prof. Steven Arnoczky z Michigan State
University, USA, który niestety, ze wzglædu
na sytuacjæ w Stanach Zjednoczonych,
zmuszony byÆ w ostatniej chwili odwoÆaì
swój przyjazd.

Poruszane tematy cieszyÆy siæ ogrom-
nym zainteresowaniem uczestników z u-
wagi na wysoki poziom merytoryczny
przedstawianych referatów.

Pod koniec konferencji dr Grzegorz
Adamczyk poinformowaÆ zebranych o za-
my¥le powoÆania Polskiego Towarzystwa
Traumatologii Sportowej, co zostaÆo przy-
jæte z duºym zainteresowaniem. Stowarzy-
szenie to w zamy¥le ma stanowiì forum
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wymiany poglådów i do¥wiadczeñ róºnych
grup zawodowych — lekarze ortopedzi, le-
karze sportowi, fizjoterapeuci, trenerzy itp.

Na sympozjum obecni byli przedstawi-
ciele mediów, którzy zapoznali siæ z zagad-
nieniem urazów i uszkodzeñ stawu kola-
nowego — jako powszechnego problemu

wspóÆczesnego spoÆeczeñstwa, a nie tylko
ludzi uprawiajåcych sport zawodowo.

Sympozjum byÆo wspóÆorganizowane
z firmami: Merck Sharp & Dohme Idea
Inc.,S.A., Comesa Polska Sp. z o.o., PLL
LOT, Bankiem Pekao S.A. oraz Sano-
fi-Synthelabo Sp. z o.o.

Andrzej Mioduszewski
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IInd Conference „Injures of Cruciate Li-
gaments — Diagnostic, Healing and Remo-
deling” organized by the Scientific Com-
mittee of „Multis Multum” Foundation to-
ok place on 19.10.2001 in Warsaw, Poland.
Almost 300 medical doctors, biologists and
physiotherapists participated at symposium
which was animated by Prof. Artur Dziak,
President of Scientific Committee.

Agenda:
Part I
1. Morphology of cruciate ligaments

Prof. B. Ciszek
2. Biomechanics of cruciate ligaments

A. Pasierbiñski
3. Mechanisms of injuries of cruciate

ligaments Dr R. ÿmigielski
Part II
1. Clinical diagnostic Dr G. Adamczyk
2. Imaging diagnostic Dr J. ÿwiåtkow-

ski
3. USG applications at diagnostic inju-

res of cruciate ligaments Dr Z. Czyrny

4. Anatomy of cruciate ligaments —
MRI application Dr B. Ciszkowska-£ysoñ

5. Injures of cruciate ligaments diag-
nostic — MRI application Dr Z. Czyrny

6. Changes at MRI image at injures of
cruciate ligaments Dr Z. Czyrny

High scientific level of conference re-
sulted in very high participants interest and
their warm comments in the survey which
was conducted after the meeting.

At the end of the conference Dr Adam-
czyk informed about establishing Polish
Society of Sport Traumatology which was
welcome with a great applause.

Journalists who attended the conferen-
ce, were provided with information on in-
jures of knee as a common problem of
a modern society.

Symposium was organized with co-o-
peration of Merck Sharp & Dohme Idea,
Comesa Polska, PLL LOT, Bank Pekao
and Sanofi-Synthelabo.

Andrzej Mioduszewski
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