
W dniach 04 – 06.06.2002 odbyÆo siæ
w Heidelbergu „III Miædzynarodowe Sym-
pozjum Chirurgii Stawu Kolanowego i Ra-
miennego” zorganizowane we wspóÆpracy
z Europejskå Federacjå Leczenia Urazów
Sportowych przez Profesora H. Paesslera.
ZgromadziÆo ono ponad 400 ortopedów
i wystawców z caÆego ¥wiata. Obrady toczy-
Æy siæ w piæknych, zabytkowych salach
Centrum Kongresowego i byÆy podzielone
na dwie równolegÆe sesje chirurgii stawu
kolanowego i stawu ramiennego.

Do tradycji sympozjum naleºy ilustro-
wanie poruszanych tematów operacjami
przeprowadzanymi w trakcie obrad „na ºy-
wo” w prowadzonej przez Profesora Paes-
slera Klinice ATOS. Codziennie na wiel-
kim ekranie moºna byÆo obserwowaì dwie
toczåce siæ równolegle operacje, m.in. pro-
fesor Freddie Fu przeprowadziÆ zabieg al-
loprzeszczepu Æåkotki, profesor Mole uºyÆ
„odwróconej” protezy Grammont, u pa-
cjenta z caÆkowicie uszkodzonym stoºkiem
rotatorów stawu ramiennego, dr Steadman
uzupeÆniÆ ubytek rogu tylnego Æåkotki przy-
¥rodkowej kolagenowym implantem CMI,

a dr H. Paessler osadziÆ przeszczep ze
¥ciægna miæ¥nia czworogÆowego w rekon-
strukcji wiæzadÆa krzyºowego przedniego
uºywajåc ¥ródoperacyjnej nawigacji kom-
puterowej do lokalizacji kanaÆów udowego
i piszczelowego.

Obradom towarzyszyÆa niezwykle bo-
gata ekspozycja firm produkujåcych sprzæt
operacyjny i implanty oraz omawiajåcych
najnowsze zdobycze z dziedziny biotech-
nologii, czy komputerowej nawigacji ¥ród-
operacyjnej. Do tradycji ortopedii niemiec-
kiej naleºy, co stale podkre¥lano, znakomi-
ta wspóÆpraca wdroºeniowa z przemysÆem
medycznym.

Kaºdy dzieñ rozpoczynaÆ siæ kursami
instruktaºowymi duºych firm, dotyczåcymi
nowowprowadzanych technik operacyj-
nych. Nastæpnie uczestnicy rozdzielali siæ
na dwie grupy tematyczne — bark i kolano.
Referaty dobierano w ten sposób, by pre-
zentowane tematy byÆy rodzajem polemiki
np. pomiædzy zwolennikami metod artro-
skopowych i operowania „na otwarto”
i w zwiåzku z tym sesje byÆy puentowane
czæsto bardzo burzliwå dyskusjå.

190 • Lato 2002

Sprawozdanie
z „III Miædzynarodowego Sympozjum

Chirurgii Stawu Kolanowego i Ramiennego”
w Heidelbergu



Bardzo waºnym uzupeÆnieniem owoc-
nych obrad byÆa czæ¥ì socjalna — przyjæcia
zorganizowane byÆy w zabytkowej Stadhal-
le i w restauracji na szczycie góry Molken-
kur, skåd roztacza siæ wspaniaÆy widok na
Heidelberg — miasto najstarszego w Niem-
czech Uniwersytetu i ukwiecone zakola
rzeki Neckar.

Carolina Medical Center reprezentowa-
na byÆa przez 3 chirurgów ortopedów: Dr

G. Adamczyka, Dr A. Mioduszewskiego
i Dr R. ÿmigielskiego. Zaproszenie na III
Sympozjum byÆo rodzajem rewanºu za wi-
zytæ, którå zÆoºyÆ w Warszawie Profesor H.
Paessler, który jako invited speaker wygÆosiÆ
dwa referaty na III Konferencji Naukowej
Fundacji Multis Multum.

Grzegorz Adamczyk

Tom 2, Numer 2 • 191

Sprawozdanie z Sympozjum w Heidelbergu


