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Z kraju i ze świata

Sprawozdanie z 11th Congress of the European
Laryngological Society (ELS), 8–11.06.2016 r.,
Genua, Włochy
Beata Miaśkiewicz
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Otorynolaryngochirurgii,
Warszawa/Kajetany
Adres autora: Beata Miaśkiewicz, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Otorynolaryngochirurgii, ul. Mokra. 17,
Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.miaskiewicz@ifps.org.pl
Celem 11. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego była prezentacja najnowszych osiągnięć w zakresie laryngologii i powiązanych z nią dyscyplin oraz
spotkanie zarówno młodych, jak i doświadczonych naukowców z różnych regionów świata, aby opracować nowe
kierunki badań i nawiązać współpracę międzyregionalną
i globalną. Kongres, któremu przewodniczył prof. Giorgio
Peretti, prezydent ELS, zgromadził ponad 500 uczestników
z całego świata. Wzięli w nim udział najwybitniejsi klinicyści i naukowcy, m.in. F. Dikkers, M. Remacle, C. Arens,
C. Piazza, M. Marolgi, G. Succo, D. Chevalier, R. Simo,
P. Belafsky, C. Rosen, M. Hess, M. Benninger, M. Gugatchka, H. Eckel i inni. Polskę reprezentowało 10 osób
z ośrodków w Warszawie, Bydgoszczy, Zabrzu, Poznaniu
i Katowicach.
Wśród poruszanych podczas tego spotkania tematów znalazły się m.in.: bioendoskopia, obrazowanie, neurolaryngologia, fonochirurgia, onkologia, transplantologia czy zwężenia krtaniowo-tchawicze. Poprzedziły je sesje panelowe
prowadzone przez wybitnych specjalistów z całego świata.
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Bardzo ciekawe były wystąpienia dotyczące najnowszych
trendów w diagnostyce i leczeniu nawracających brodawczaków krtani, podczas których podkreślono m.in. zalety
miejscowej terapii Cidofovirem. W obszarze fonochirurgii zauważalne było rozszerzanie wskazań do wykonywania niektórych procedur w znieczuleniu miejscowym
(office-based). Równie interesujące sesje poświęcono zagadnieniom takim jak: zaburzenia połykania, kaszel czy
refluks krtaniowo-gardłowy. Zaprezentowano także najnowocześniejsze podejście i wytyczne w diagnostyce i leczeniu wczesnych i zaawansowanych nowotworów krtani.
Podczas konferencji zorganizowane zostały liczne warsztaty z zkaresu m.in elektromiografii krtani, postępowania
w przewlekłym kaszlu neurogennym, nowoczesnego obrazowania z wykorzystaniem Narrow Band Imaging oraz
leczenia zwężeń krtani czy przełyku. Tegoroczny kongres
Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego był bardzo ciekawy, obfitował w interesujące tematy, a prezentowane prace miały wysoki poziom naukowy.

