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SPRAWOZDANIE / REPORT

The 8th Conference on Practical Medicine and Surgery 
was held in the Auditorium Maximum at the Jagiellonian 
University on 5-16 May 2015. The themes of the confer-
ence were divided into 6 sessions and included modern 
diagnostic methods, treatment in the area of trauma sur-
gery /including gunshot wounds/, surgical oncology, an 
ERAS protocol in a surgical department as well as prac-
tical information and proposals concerning laparoscopic 
and open surgical operations. 

After an opening ceremony of the conference, prof. 
Grzegorz Wallner, a national consultant  in the area of 
general surgery, delivered an inaugural lecture entitled 
„Prospects for specialist training in operative disciplines 
in Poland”. In the lecture he presented the evolution and 
revolution  in the area of surgery from the XIX century up 
to now with  prospects and challenges for the future con-
cerning modern diagnostics /PET, EUS, USG-3D, isotopes/ 
a NOTES technique, operations with the use of  telesur-
gery, nanosurgery, micro-robotization, or hybrid operations 
which is a combination of laparoscopy and endoscopy. 

The lecture also covered current trends in the area 
of teaching surgery in Poland and the world with the use 
of modern technologies beginning with computer simu-
lations, virtual practice, telesurgery, or medical robotics, 
which placed in training centres improves the teaching 
effectiveness by 30%-50%.

In the 1st  session, whose theme was „Modern trauma 
surgery”, a strategy was presented  for the procedure and 

W dniach 15–16 mają 2015 r. w Auditorium Maximum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się VIII Konferen-
cja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej.

Tematyka konferencji podzielona została na 6 sesji 
i obejmowała nowoczesne sposoby diagnostyki, lecze-
nia w zakresie chirurgii urazowej /z uwzględnieniem 
ran postrzałowych/, onkologicznej, protokołu ERAS 
w oddziale chirurgii, jak również praktyczne informa-
cje i wnioski dotyczące zabiegów chirurgii laparoskopo-
wej i otwartej.

Po uroczystym otwarciu konferencji wykład inau-
guracyjny „Perspektywy szkolenia specjalizacyjnego 
w dyscyplinach zabiegowych w Polsce” wygłosił prof. 
Grzegorz Wallner, konsultant krajowy w dziedzinie chi-
rurgii ogólnej. Przedstawił w nim ewolucję i rewolucję  
w zakresie chirurgii od XIX wieku do chwili obecnej wraz z 
perspektywami i wyzwaniami na przyszłość obejmującymi 
nowoczesną diagnostykę/PET, EUS, USG-3D, izotopy/
technikę NOTES, zabiegi z wykorzystaniem telechirurgii, 
nanochirurgii, mikrorobotyzacji, czy zabiegi hybrydowe 
będące połączeniem np. laparoskopii i endoskopii.

Wykład dotyczył również, aktualnych trendów 
w zakresie nauczania chirurgii w Polsce i na świecie 
z wykorzystaniem nowych technologii począwszy od 
komputerowych symulacji, wirtualnych ćwiczeń, tele-
chirurgii, czy robotyki medycznej, która zgromadzona 
w centrach szkoleniowo-specjalizacyjnych poprawia efek-
tywność nauczania o 30%–50%.
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treatment of the diseased with multiple injuries, gunshot 
wounds of the trunk in time of war /military medicine, 
battlefield medicine/, combined with the role of radio-
logical diagnostics in the therapy of the injured who have 
found themselves in situations in which there is a threat 
of terrorism and military conflicts in the world

The theme of the 2nd session entitled „How I do it” was 
a theoretical and practical knowledge of laparoscopic sur-
gery /pancreaticoduodenectomy and right hemicolectomy/ 
with certain suggestions and doubts regarding the issue 
if there is a sense in performing them /Prof. Budzyński/. 
It also included corrective surgery of abdominal integu-
ment in the diseased after a significant weight loss. This 
presentation was delivered by  Prof. Rykała, which was 
followed by numerous questions from the participants 
addressed to the speakers.

 On the second day of the conference the first session 
covered the ERAS protocol and its introduction into a sur-
gical department, which on the first day begins with the 
right fluid therapy and analgesic treatment in the periop-
erative period – presented by prof. Czuczwara – and the 
session was continued by prof. Kłęk on the principles 
of patient care after an operation of the digestive tract. 

The theme of the next session was proper commu-
nication with a patient, principles of giving information 
about their health,  legal aspects and liability connected 
with it – presented by dr Sobierajski and dr Serwach. 
There was also a very practical lecture by  prof. Undas 
on the use of new oral anticoagulants, giving this medi-
cine or coming off it depending on the patients’ load and 
the types of operations that surgeons deal with in their 
every day work.

The fifth session covered surgical oncology together 
with the procedure strategy in  patients who have breast 
carcinoma and diagnostics of cancerous patients whose 
source of the disease is unknown /dr Wysocki/.

In the summary of this session, the lecture given in 
a vivid and fascinating way by prof. Michalik together 
with his question ”Why is laparoscopy in surgical oncol-
ogy of digestive tract harmful?” became the subject of a 
number of questions and discussion after the conclusion 
of the lecture.

The theme of the last session in the series „I do it”, 
like the day before, were  practical suggestions and pro-
posals in the area of thyroid surgery, proctologic surgery 
and vein surgery. 

To sum up, the VIIIth Conference on Practical Med-
icine and Surgery gathered  a wide circle of surgeons, and 
the range, variety and novelty of  presented themes, as well 
as proper selection of speakers made this annual confer-
ence a great event in the calendar of surgeons’ meetings. 

W I sesji, której tematem była „Nowoczesna chi-
rurgia urazowa”, przedstawiono strategię postępowa-
nia i leczenia chorych z mnogimi obrażeniami ciała, 
z ranami postrzałowymi tułowia w czasie działań wojen-
nych /medycyna wojskowa, medycyna pola walki/, połą-
czone z rolą diagnostyki radiologicznej w terapii tych 
chorych, który wpisał się idealnie w obecną sytuację 
zagrożenia terroryzmem i licznymi  konfliktami zbroj-
nymi na świecie.

Tematem II sesji „Jak to robię” była teoretyczna, jak 
i praktyczna wiedza w zakresie  operacji laparoskopowych 
/pankreatoduodenektomii, hemikolektomii prawostron-
nej/ z pewnymi sugestiami i wątpliwościami co do sensu 
ich wykonywania /prof. Budzyński/ oraz operacji korek-
cyjnych powłok brzucha u chorych po znacznej utracie 
masy ciała przedstawiona przez prof. Rykałę połączona 
z licznymi pytaniami z sali do prelegentów.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła sesja dotycząca 
protokołu ERAS i jego wprowadzanie w oddziale chirur-
gicznym, zapoczątkowana już pierwszego dnia odpowied-
nią plynoterapią i leczeniem przeciwbólowym w okresie 
okołooperacyjnym przedstawiona przez prof. Czuczwara,  
i kontynuowana w zakresie zasad opieki nad chorym po 
operacjach przewodu pokarmowego /prof. Kłęk/.

Tematem kolejnej sesji była właściwa komunikacja 
z pacjentem, zasady udzielania informacji o jego zdro-
wiu, strona prawna i odpowiedzialność z nią związana  
/dr Sobierajski, dr Serwach/, jak również niezwykle prak-
tyczny wykład pani prof. Undas związany ze stosowa-
niem nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych, 
ich włączaniem i odstawianiem w zależności od obciążeń 
pacjenta i rodzajów operacji, z którymi chirurdzy mają 
do czynienia w codziennej pracy.

Sesja piąta dotyczyła chirurgii onkologicznej, wraz 
ze strategią postępowania u chorych na raka sutka i dia-
gnostyką pacjentów chorych na nowotwór o nieznanym 
punkcie wyjścia /dr Wysocki/.

W podsumowaniu tej sesji bardzo obrazowo i spekta-
kularnie przedstawiony wykład prof. Michalika  z posta-
wionym przez prelegenta pytaniem „dlaczego laparosko-
pia w chirurgii onkologicznej przewodu pokarmowego 
szkodzi” stał się tematem do wielu pytań i dyskusji po 
jego zakończeniu.

Tematem ostatniej sesji z cyklu „Jak to robię”, podob-
nie jak w dniu poprzednim były praktyczne sugestie 
i wnioski z zakresu chirurgii tarczycy, chirurgii prokto-
logicznej oraz chirurgii żył.

Podsumowując VIII Konferencja Chirurgiczna Medy-
cyny Praktycznej zgromadziła liczne grono lekarzy chi-
rurgów, natomiast zakres przedstawionych tematów, ich 
świeżość i  różnorodność, właściwy dobór  prelegentów 
powoduje, że coroczna konferencja zapisała się na dobre  
w kalendarzu spotkań chirurgicznych.   


