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Z kraju i ze świata

Sprawozdanie z II konferencji Problemy laryngologiczne
w praktyce lekarskiej, 2–3.03.2013 r., Kraków
Katarzyna Zajdel, Paweł Stręk
W dniach 2–3 marca 2013 r. odbyła się w Krakowie
II konferencja z cyklu: Problemy laryngologiczne w praktyce lekarskiej. Tematyka konferencji została dobrana w taki
sposób, aby każdy uczestnik otrzymał jak najwięcej wiedzy
praktycznej dotyczącej symptomatologii, możliwości diagnostycznych oraz zasad leczenia schorzeń z zakresu otolaryngologii. Konferencja odbyła się z inspiracji Krakowskiej
Katedry i Kliniki Otolaryngologii UJ CM. Uczestniczyło
w niej około 200 lekarzy różnych specjalności (w tym lekarze
rodzinni, laryngolodzy, pediatrzy) oraz przedstawiciele firm
prezentujących swoją ofertę na wystawie. Podczas konferencji omówiono zagadnienia z zakresu audiologii, rynologii,
onkologii, mikrobiologii i bakteriologii. Ponadto zaprezentowane zostały wykłady obejmujące aspekty pulmonologiczne,
kardiologiczne oraz geriatryczne ściśle związane z laryngologią, przygotowane przez specjalistów z różnych dziedzin
medycyny. Wśród nich byli m.in. prof. Henryk Skarżyński
z Kajetan z wykładem na temat współczesnych możliwości leczenia częściowej głuchoty za pomocą różnych typów
implantów ślimakowych, prof. Wojciech Golusiński z Poznania z wykładem dotyczącym nowotworów głowy i szyi
w ujęciu interdyscyplinarnym, prof. Janusz Marcinkiewicz
z Krakowa z wystąpieniem na temat obecności i roli biofilmu bakteryjnego w przewlekłych stanach zapalnych górnych
dróg oddechowych oraz prof. Lucyna Mastalerz z Krakowa
z wykładem na temat przewlekłego kaszlu i współczesnych
możliwości jego diagnostyki i leczenia.
Prof. Krzysztof Żmudka, kardiolog interwencyjny z Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu

Kardiologii UJ CM, przedstawił z kolei interesujący wykład dotyczący przyczyn, postaci oraz diagnostyki bólu
w klatce piersiowej.
W pierwszym dniu konferencji omówiono również zagadnienia dotyczące współczesnych metod diagnostyki i leczenia choroby Meniere’a (dr Katarzyna Zajdel z Krakowa), nowoczesnych rozwiązań w diagnostyce słuchu (mgr
Adam Nowak), zasad postępowania w schorzeniach otolaryngologicznych wywołanych przez biofilmy (dr Roman
Głowacki z Krakowa), czy europejskich standardów rozpoznania i leczenia przewlekłych zapaleń zatok i polipów
nosa (dr Magdalena Arcimowicz z Warszawy).
W kolejnym dniu konferencji zespół z Kliniki Otolaryngologii w Krakowie zaprezentował tematy z zakresu rynologii.
Prof. Jacek Składzień przedstawił problem zespołów rynologicznych u kobiet w ciąży, a prof. Paweł Stręk zagadnienia dotyczące grzybicy zatok przynosowych. Prof. T
 omasz
Grodzicki, geriatra i hypertensjolog, wygłosił bardzo ciekawy wykład na temat zaburzeń słuchu u osób w wieku
geriatrycznym, a dr Barbara Lorkowska zakończyła konferencję prelekcją o infekcjach bakteryjnych gardła, nosicielstwie, diagnostyce i leczeniu.
W takcie konferencji uczestnicy mieli możliwość nie tylko
wysłuchania doniesień, lecz także wzięcia udziału w ożywionej dyskusji. W związku z faktem, iż konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, mamy nadzieję na kolejne spotkanie naukowe już w przyszłym roku.
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