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Szanowni Państwo, 
Przed nami kolejna, już 42. Konferencja Naukowa „Spotkania Kli-
niczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami”. Podejmując się prze-
wodniczenia temu dorocznemu wydarzeniu miałem świadomość wcze-
śniejszych zobowiązań – podtrzymania tradycji. Tą tradycją krakowskich 
„Spotkań klinicznych” jest organizacja interdyscyplinarnego forum 
środowiska chirurgów dziecięcych różnych specjalności i pediatrów. 
Od wielu lat staraliśmy się tworzyć warunki do wspólnej debaty na-
ukowej. Wiedza w specjalnościach pediatrycznych musi się przenikać. 
Dzięki krakowskim spotkaniom mamy szansę dowiedzieć się jakie no-
wości i udoskonalenia wprowadzono w ostatnim czasie, jakimi sukce-
sami mogą podzielić się z nami Koleżanki i Koledzy z krajowych ośrod-
ków. Coroczna wymiana doświadczeń i podejmowana dyskusja mają 
ogromne znaczenie, zgodnie z zasadami wyznawanymi od dawien 
dawna. Warto przypomnieć słowa znamienitego polskiego uczone-
go, o międzynarodowej sławie, Napoleona Cybulskiego z Jagiellońskiej 
Wszechnicy, który pisał na łamach Przeglądu Lekarskiego w 1889 roku: 
...W sprawach naukowych dyskusja i krytyczne zastanawianie się nad faktami  
lub zjawiskami, nad metodami, za pomocą których te zjawiska są spostrzegane 
lub badane, są jedyną rękojmią postępu, jedyną drogą prowadzącą umysł ludzki 
do prawdy. 

W tym samym, pamiętnym roku, odbył się w Krakowie pierwszy Zjazd 
Chirurgów Polskich. Wtedy to Hilary Schramm, ojciec chirurgii dziecię-
cej w Polsce, zaprezentował swe oryginalne doświadczenia, dotyczące 
leczenia gruźlicy kostno-stawowej u dzieci. Nie trzeba nikogo przeko-
nywać, że chirurgia kostna, mająca długą i piękną tradycję w Krakowie  
i w Polsce, to jeden z najważniejszych działów medycyny wieku dziecię-
cego. 42. „Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami” 
będą świetną okazją dla uczczenia 30-lecia działalności Oddziału Orto-
pedyczno-Urazowego. Chcielibyśmy w odrębnych sesjach poświęconych 
chirurgii ortopedycznej podsumować działalność tej specjalności na prze-
strzeni trzech dekad, omówić co udało się osiągnąć i jakie mamy oczeki-
wania na przyszłość, która w kraju rozpoczęła się w 1989 roku. 

Czasy po transformacji ustrojowej niemal pokrywają się historią Oddziału 
Ortopedyczno-Urazowego w naszym szpitalu. Początkowo dominował 
dotkliwy brak środków i wszechobecne zadłużenie. Rozpoczęta reforma 



wszystkiego co dotyczyło funkcjonowania kraju, nie sprzyjały medycynie. 
Pojawiło się zjawisko nieznane wcześniej w socjalistycznym systemie cen-
tralnego sterowania – bezwzględne kalkulowanie wydatków, drastyczne 
cięcia budżetowe. Szczęśliwie przetrwaliśmy ten trudny okres, teraz, po-
mimo zadłużenia szpitalnictwa, o wiele bardziej optymistycznie możemy 
mówić o zabezpieczeniu potrzeb w ortopedii dziecięcej i w wielu innych 
działach medycyny wieku rozwojowego. 

W 2018 roku obchodzimy ważne dla dziejów narodu stulecie państwo-
wości. Miniony wiek, burzliwy, pełen wydarzeń wzniosłych i tragicznych 
był okresem w dziejach Polaków, kiedy ochrona zdrowia poddana zo-
stała ciężkiej próbie. W tak dramatycznych czasach nie może dziwić, że 
medycyna wieku dziecięcego nie miała najlepszych warunków rozwo-
ju. Była spychana przez inne działy lecznictwa, wobec smutnej prawdy, 
że wartość zdrowia dewaluuje się w obliczu innych narodowych trosk. 
Niestety w takich czasach los dziecka okazuje się najbardziej tragiczny,  
a medycyna dziecięca przestaje być priorytetem.

Dzisiaj – po dziejowych przemianach, polskim fenomenem pozostaje 
uzyskiwanie dobrych wyników leczenia, niskich wskaźników umieralno-
ści dzieci w poszczególnych specjalnościach, w tym śmiertelności nowo-
rodków, stawiając nas w czołówce europejskiej, przy kilkakrotnie mniej-
szych kwotach bezwzględnych, przeznaczanych na leczenie pacjenta, niż  
w najbardziej rozwiniętych krajach. Ba, wydajemy znacząco mniej niż np. 
nasi południowi sąsiedzi. Wszyscy interesujący się możliwościami ekono-
micznymi ochrony zdrowia zdają sobie sprawę z niebezpiecznie niskiego 
odpisu środków budżetowych na cele medycyny. Niestety politycy wciąż 
nie są na tyle odważni, aby ten odpis radykalnie zwiększyć.

Przewlekle uboga polska medycyna, niedofinansowana, obciążona nad-
miernie i kulejąca, wciąż krytykowana, ma przecież swoje wielkie sukce-
sy, nie tylko jednostkowe. W niektórych specjalnościach – w neonato-
logii, perinatologii, różnych działach chirurgii dziecięcej, transplantologii  
i w kilku innych osiągnęliśmy światowy poziom. Za tymi sukcesami stoi 
pasja, przedsiębiorczość naszych Koleżanek i Kolegów, walczących z de-
terminacją o środki finansowe oraz nasza ciężka praca, aby uzyskać dobre 
wyniki. Jeśli z tej perspektywy spojrzymy na finansowe zabezpieczenie 
potrzeb zdrowotnych w pediatrii i chirurgii dziecięcej – to chyba powinni-



śmy być dumni z tego co osiągnęliśmy. Jeśli weźmiemy poprawkę na to,  
z jakiego poziomu startował naród polski uzyskawszy niepodległość, ja-
kie zmienne losy spotkały nas w XX wieku, jak trudne czasy przeżyliśmy  
w półwieczu powojennym, to przecież lamenty i narzekania nie zawsze są 
uzasadnione. Lubimy narzekać – ale mamy coraz piękniejsze obiekty słu-
żące opiece zdrowotnej, nowocześnie wyposażone oddziały i laboratoria, 
a pediatrzy współpracujący z chirurgami dziecięcymi potrafią z powodze-
niem rozwiązywać najtrudniejsze problemy.

Jak w roku ubiegłym, 42. Konferencja Naukowa będzie odbywać się  
w Auli im. Macieja Leona Jakubowskiego w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Krakowie. Wszystkie zapytania organizacyjne należ kiero-
wać do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense, a merytoryczne do 
członków Komitetu Naukowego. 

Zapraszamy do wysłuchania wykładu inauguracyjnego naszego wyjątko-
wego Gościa Profesora Jerzego Woya-Wojciechowskiego, Honorowego 
Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, wspa-
niałego kompozytora i pianisty. Któż z nas nie pamięta kompozycji i prze-
bojów jego autorstwa, wyśpiewanych niegdyś przez Piotra Szczepanika? 
Wykład „Medycyna i muzyka czyli sztuka i cierpienie” zapewne za-
chwyci wszystkich uczestników. 

Zachęcamy do przyjazdu nasze Koleżanki i Kolegów z całego kraju.  
Do Krakowa przyjechać co roku po prostu trzeba – wysłuchać wykładów, 
poczuć atmosferę prawdziwie uniwersyteckiego miasta z jego niepowta-
rzalnym urokiem, kulturą, sztuką i gościnnością. 

Prof. dr hab. Krzysztof Fyderek
Dyrektor Uniwersyteckiego 

Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Prof. dr hab. Janusz Skalski
Dyrektor Instytutu Pediatrii WL UJ CM w Krakowie

Przewodniczący Komitetu Naukowego
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Komitet Honorowy

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor UJ

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ
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Informacje ogólne

Miejsce konferencji
Aula im. prof. Macieja Leona Jakubowskiego,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, 
Instytut Pediatri, WL UJ CM
ul. Wielicka 265, Kraków

Recepcja
Recepcja 42. Konferencji Naukowej Spotkania Kliniczne Chirurgów Dziecięcych  
z Pediatrami zlokalizowana będzie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Kra-
kowie, ul. Wielicka 265, II piętro, czynna w piątek 23 lutego 2018 w godzinach 
8.30 - 18.00.

Wystawa firm 
Wystawa firm znajduje się na II piętrze przy Auli im. prof. Macieja Leona Jaku-
bowskiego.

Identyfikatory i materiały konferencyjne
Identyfikatory i materiały konferencyjne będą wydawane w recepcji podczas 
rejestracji. Noszenie identyfikatora na terenie obrad i wystaw firmowych jest 
obowiązkowe. 

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają 6 punktów edukacyjnych na podstawie Rozp. Min. Zdro-
wia z dnia 6.10.2004r. (Dz. U. nr 231, poz. 2326).
Certyfikaty wydawane będą pod koniec dnia konferencji. 

Przygotowanie prezentacji
Przygotowane prezentacje (materiały multimedialne na nośnikach elektronicz-
nych) należy oddać obsłudze technicznej w Auli im. prof. Macieja Leona Jaku-
bowskiego, najpóźniej w przerwie przed rozpoczęciem danej sesji.  

Prezentacja plakatów
Elektroniczna prezentacja plakatów odbędzie się w bibliotece Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie na II piętrze.

Telefony komórkowe
Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie trwania sesji.
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Program Konferencji 

  Piątek 23 lutego

9.00-9.15   OTWARCIE OBRAD, POWITANIE
  Moderatorzy: 
  Krzysztof Fyderek, Janusz Skalski, Krzysztof Miklaszewski

9.15-10.00  WYKŁAD INAUGURACYJNY 
  prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski
  Medycyna i muzyka czyli sztuka i cierpienie.

10.00  SESJA I
  HISTORIA I ROZWÓJ ORTOPEDII DZIECIĘCEJ 
  W WYBRANYCH ASPEKTACH

10.00-10.15  Szymon Pietrzak Otwock 
  Historia ortopedii dziecięcej w Polsce oraz perspektywy jej rozwoju.

10.15-10.30  Krzysztof Miklaszewski Kraków 
  Historia powstania i rozwoju oddziału Ortopedii Dziecięcej w Krakowie. 

10.30-10.45  Marek Jóźwiak Poznań 
  Ortopedia w porażeniach spastycznych – perspektywa ostatnich 30 lat.

10.45-11.00  Daniel Kotrych Szczecin 
  Rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej i technologii medycznych w leczeniu 
  nowotworów kości u dzieci w Polsce w perspektywie ostatnich 30 lat.

11.00-11.15  Bartłomiej Kowalczyk Kraków 
  Kamienie milowe w rozwoju współczesnej ortopedii dziecięcej.
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11.15-11.30  Piotr Michno, Gunnar Hägglund, Aina Danielsson, 
  Lena Westbom Umeå, Szwecja
  Ortopedia dziecięca w Szwecji – programy monitorowania (CPUP, SPOQ, 
  MMCUP) pacjentów pediatrycznych z chorobami ortopedycznymi. 

11.30-11.45  Dyskusja

11.45-12.00   PRZERWA KAWOWA

12.00  SESJA II
  OSIĄGNIĘCIA WSPÓŁCZESNEJ ORTOPEDII DZIECIĘCEJ
  Moderatorzy:
  Julian Dutka, Daniel Kotrych, Bartłomiej Kowalczyk

12.00-12.15  Henryk Bursig Katowice 
  Zastosowanie hodowli komórkowych do leczenia rekonstrukcyjnego 
  w ortopedii.

12.15-12.30  Wojciech Budacz Kraków, wykład przedstawiciela Firmy VIGO
  Współczesne zaopatrzenie ortotyczne we wspomaganiu leczenia 
  chirurgicznego.

12.30-12.45  Krzysztof Miklaszewski Kraków 
  Miejscowe resekcje złośliwych nowotworów kości z biologicznymi 
  rekonstrukcjami ubytków poresekcyjnych. 

12.45-13.00  Dariusz Kotulski Kraków 
  Współczesne leczenie skolioz wczesnodziecięcych.

13.00-13.15  Anna Kuźnik-Buziewicz Kraków 
  Kompleksowe leczenie dzieci z artrogrypozą.

13.15-13.30  Artur Oberc, Jerzy Sułko Kraków 
  Wielomiejscowe nawracające zapalenie kości i szpiku – od diagnozy 
  do wyleczenia. 

13.30-13.45  Danuta Pietrys, Katarzyna Garus, Elżbieta Szweda, 
  Walentyna Balwierz 
  Program profilaktyki krwawień u dzieci z hemofilią A i B w materiale własnym.

13.45-14.00   Dyskusja
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14.00-15.00  LUNCH 

  W przerWie obiadoWej:
14.00-14.30   SESJA PLAKATOWA – 5 PRAC

Iwona Ogarek, Ewa Wierzchowska-Słowiaczek, 
Elżbieta Choruz, Dorota Drożdż Kraków
Dolegliwości bólowe części bliższej uda prawego u 5-letniej dziewczynki ze steroidoopornym 
zespołem nerczycowym (SOZN) – trudności diagnostyczne.

Dorota Roztoczyńska, Jarosław Feluś, Małgorzata Wójcik, 
Katarzyna Tyrawa, Jerzy Starzyk, Anna Kalicka Kasperczyk, 
Aleksander Konturek, Anna Nogieć Kraków
Gruczolak przytarczyc u 15-letniego chłopca z obustronnym złuszczeniem głowy kości udowej.

Maria Dzierżęga Kraków 
Wytyczne co do implantacji centralnego dożylnego dostępu naczyniowego – sprawozdanie 
z kongresów naukowych.

Anna Pituch-Noworolska, Monika Mach-Tomalska, Iwona Rywczak, 
Anna Szaflarska Kraków 
Limfocyty B pamięci u dzieci z niedoborami odporności humoralnej.

Dorota Zygadło, Justyna Dębicka, Ilona Kawula, Katarzyna Darzycka-Pazdan, 
Anna Banaś, Magdalena Woźniak, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, 
Agnieszka Dłużniewska, Anna Sarnecka-Paruch, Karolina Jasiejko, 
Magdalena Niemirowska, Jolanta Goździk Kraków
Nasilenie i przebieg zapalenia śluzówek przewodu pokarmowego (mucositis) w okresie 
neutropenii po wysokodawkowanej radio-chemioterapii użytej w przygotowaniu 
do przeszczepienia komórek krwiotwórczych, w zależności od określonego postępowania 
profilaktycznego – wyniki wstępne.

15.00  SESJA III  
  VARIA
  Moderatorzy: 
  Walentyna Balwierz, Przemko Kwinta, 
  Anna Pituch-Noworolska, Grzegorz Lis

15.00-15.20   Jacek Wysocki Poznań
  Aktualny program szczepień – co jest ważne dla chirurga.
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15.20-15.35   Walentyna Balwierz Kraków 
  Aktualne wytyczne leczenia zakażeń grzybiczych u pacjentów 
  z nowotworami układu krwiotwórczego (EGIL 6).

15.35-15.45  Beata Kusak, Emilia Grzesik, Kaja Konarska-Gabryś, 
  Zofia Pacek, Barnaba Piwowarczyk, Grzegorz Lis Kraków
  Zastosowanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych u dzieci 
  hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia oskrzelików (OZO) 
  w sezonie 2014/2015 w odniesieniu do wytycznych.

15.45-15.55  Magdalena Woźniak, Marta Krzysztofik, 
  Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Agnieszka Dłużniewska, 
  Anna Sarnecka-Paruch, Wojciech Czogała, Oktawiusz Wiecha, 
  Anna Skuza, Aneta Myszka, Jolanta Goździk Kraków
  Częstość występowania i rodzaj nieinfekcyjnych powikłań płucnych 
  u dzieci leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych.

15.55-16.10  Dyskusja

  Moderatorzy: 
  Wojciech Górecki, Tomasz Mroczek, Piotr Wojciechowski

16.10-16.20  Magdalena Czerżyńska, Elżbieta Wójcik, Jacek Kołcz, 
  Janusz Skalski, Tomasz Mroczek Kraków
  Ocena zastosowania nowego materiału biologicznego w operacjach 
  złożonych, wrodzonych wad serca.

16.20-16.30   Julita Sacharczuk, Tomasz Mroczek, Elżbieta Wójcik, 
  Aleksandra Morka, Marcin Gładki, Jerzy Jarosz, 
  Janusz Skalski Kraków 
  A novel bioabsorbable pulmonary valved conduit – surgical technique 
  and initial clinical results.

16.30-16.40  Paweł Bysiek, Beata Stanek, Bartosz Gregorczyk Kraków
  Doświadczenia własne w zastosowaniu matrycy do regeneracji skóry 
  właściwej w zabiegach rekonstrukcyjnych u dzieci.

16.40-16.50   Dyskusja
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  Moderatorzy: 
  Dorota Drożdż, Jacek Kołcz, Łukasz Wyrobek

16.50-17.00  Rai Vivek, Tomasz Mroczek, Mirosława Dudyńska, 
  Rafał Żurek, Aleksander Szypulski, Julita Sacharczuk, 
  Elżbieta Wójcik, Jerzy Jarosz, Janusz Skalski Kraków
  Pneumatic paracorporeal ventricular assist device as bridge to transplant 
  in children ≤ 20 kg: Krakow experience.

17.00-17.10  Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewskla, 
  Joanna Kwinta-Rybicka, Iwona Ogarek, 
  Katarzyna Wilkosz, Anna Moczulska, Ewa Słowiaczek, 
  Zofia Stec, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Agnieszka Jaromin, 
  Janusz Skalski, Tomasz Mroczek, Przemko Kwinta, 
  Dorota Drożdż Kraków
  Dializa otrzewnowa (DO) od okresu noworodkowego – prezentacja 
  3 odmiennych przypadków klinicznych.

17.10-17.20  Magdalena Czerżyńska, Tomasz Mroczek, 
  Janusz Skalski Kraków
  Radiation doses for cardiac hybrid procedures in children.

17.20-17.30   Dyskusja

17.30   ZAKOŃCZENIE OBRAD, PODSUMOWANIE KONFERENCJI 
  Janusz Skalski 
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Notatki
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