
Chi rur gia rę ki jest jed ną z naj młod szych ga łę zi na uk
chi rur gicz nych. Jest spe cjal no ścią zaj mu ją cą się re sty tu -
cją za bu rzo nych czyn no ści ca łej koń czy ny gór nej 
w na stęp stwie scho rzeń, ura zów i wad wro dzo nych.

Ter min „Chi rur gia Rę ki” jest więc tra dy cyj nym,
umow nym okre śle niem, któ re go treść jest znacz nie
szer sza, niż wy ni ka ło by to z for mal ne go zna cze nia
obu słów two rzą cych na zwę spe cjal no ści.

Chi rur gia rę ki wy ło ni ła się ja ko pod spe cjal ność 
z chi rur gii or to pe dycz nej, chi rur gii ogól nej, a ta kże
czę ścio wo z chi rur gii pla stycz nej. By ło to ko niecz ne
ze wzglę du na zło żo ność bu do wy ana to micz nej rę ki
oraz od ręb ność po stę po wa nia chi rur gicz ne go.

Po czą tek chi rur gii rę ki na świe cie to po czą tek
bie żą ce go stu le cia.

Wy ło ni ły się dwie wiel kie ame ry kań skie szko ły
chi rur gii rę ki (S. Bun nell i Ma son -Al len). Za oj ca
chi rur gii rę ki uwa ża się ame ry ka ni na Ster lin ga Ban -
nel la, któ ry opu bli ko wał pod ręcz nik Chi rur gii Rę ki
oma wia ją cy fun da men tal ne za sa dy po stę po wa nia 
w sta nach cho ro bo wych koń czy ny gór nej [1].

W Eu ro pie roz wój chi rur gii rę ki na stą pił po II
woj nie świa to wej.

Kon ku ro wa ły dwie szko ły: an giel ska z Pu lver ta -
ftem, Stac kiem i Park sem oraz fran cu ska z Ise li nem,
Ver da nem i Tu bia ną na cze le.

W Pol sce pre kur so rem i or ga ni za to rem chi rur gii
rę ki był pro fe sor Hie ro nim Strzy żew ski z Po zna nia,
któ ry po po by tach w ośrod kach an glo sa skich roz po -
czął dzia łal ność w Kli ni ce Or to pe dycz nej w Po zna -
niu, pro wa dząc łó żka zaj mu ją ce się chi rur gią rę ki.
Pra co wał rów no cze śnie w po rad ni, a na stęp nie był
or ga ni za to rem pierw szej w kra ju Kli ni ki Chi rur gii
Rę ki AM (1970 r.). Kli ni ka w ubie głym ro ku ob cho -
dzi ła 30-le cie swo je go ist nie nia. 

Roz wój pol skich chi rur gii rę ki szedł jak gdy by
dwo ma to ra mi.

Pierw szy, lecz ni czy, a dru gi to dzia łal ność To wa -
rzy stwa.

W ro ku 1965 spo tka li się przed sta wi cie le Pol skie -
go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go i Trau ma to lo gicz -
ne go oraz To wa rzy stwa Chi rur gów Pol skich, któ rzy
za wią za li Sek cję Chi rur gii Rę ki Pol skie go To wa rzy -
stwa Or to pe dycz ne go i Trau ma to lo gicz ne go. Sek cja

ta, dzia ła ją ca do dziś, sku pia en tu zja stów tej mło dej
dzie dzi ny chi rur gii.

W Pol sce kil ka ośrod ków zaj mu je się chi rur gią
rę ki. Wspo mnia na już Kli ni ka Chi rur gii Rę ki w Po -
zna niu, naj star sza w kra ju, któ ra od 1970 r., tj. od mo -
men tu po wsta nia roz wi ja się. Roz po czy na ła z kil ku -
na sto ma łó żka mi. W 2007 ro ku li czy 55 łó żek.

Po za tym dzia ła ją: Kli ni ka Chi rur gii Ura zo wej 
i Chi rur gii Rę ki we Wro cła wiu, Kli ni ka Chi rur gii
Ogól nej i Chi rur gii Rę ki w Szcze ci nie. Wa żnym ośrod -
kiem jest Ośro dek Mi kro chi rur gii, Re plan ta cji i Chi -
rur gii Rę ki w Trzeb ni cy, w któ rym do ko na no pierw -
szych re plan ta cji w na szym kra ju.

Po nad to chi rur gią rę ki zaj mu ją się od dzia ły or to -
pe dycz ne, a szcze gól ne osią gnię cia z te go za kre su ma
Kli ni ka Or to pe dii w Bia łym sto ku, Kli ni ka Or to pe dii 
w Gdań sku, jak Kli ni ka Chi rur gii Pla stycz nej Cen trum
Do sko na le nia Le ka rzy w War sza wie, jak i Wo je wódz -
ki Szpi tal Chi rur gii Pla stycz nej w Po la ni cy [2,3,4,5].

Chi rur gia rę ki, w no wo cze snym uję ciu, zaj mu je się
scho rze nia mi i ura za mi ca łej koń czy ny gór nej, a więc
po czy na jąc od uszko dzeń splo tu ra mien ne go, po przez
uszko dze nia bar ku, ra mie nia, sta wu łok cio we go, przed -
ra mie nia i, sen su stric te, rę ki. To po wo du je, że ta dzie -
dzi na od zna cza się bar dzo dy na micz nym roz wo jem.

Du żym dzia łem wcho dzą cym za rów no w skład
chi rur gii rę ki, jak i in nych spe cjal no ści jest mi kro chi -
rur gia [6,7]. Tech ni ki mi kro chi rur gicz ne są wy ko rzy -
sty wa ne w chi rur gii rę ki w zna czą cym stop niu. To
wła śnie w chi rur gii rę ki za czę ły się re plan ta cje i re -
wa sku la ry za cje. 

Dziś, w kli ni kach i od dzia łach chi rur gii rę ki wy -
ko nu je się mi kro chi rur gicz ne ope ra cje do ty czą ce prze -
szcze pie nia tka nek, pła tów tkan ko wych, prze szcze -
pie nia una czy nio nych frag men tów ko ści, w sta nach
nie go ją cych się zła mań, a więc nie są to sen su stric te
za bie gi do ty czą ce chi rur gii rę ki czy koń czy ny gór nej,
ale rów nież w za kre sie or to pe dii, chi rur gii pla stycz -
nej i chi rur gii ura zo wej.

Dzia łal ność na uko wa w chi rur gii rę ki to re ali za cja
co rocz nych spo tkań. Sym po zja Sek cji to spo tka nia
(od by ło się ich 36), w cza sie któ rych le ka rze zaj mu -
ją cy się tą spe cjal no ścią, tak z kra ju, jak i z za gra ni -
cy pre zen tu ją swo je po glą dy, osią gnię cia, pro wa dzą
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dzia łal ność dy dak tycz ną oma wia ją cą naj wa żniej sze
pro ble my do ty czą ce chi rur gii rę ki, jak i wska za nia
do le cze nia na od dzia łach ogól no chi rur gicz nych czy
też trau ma to lo gicz nych.

Wo bec ist nie nia za le d wie kil ku ośrod ków chi rur -
gii rę ki, bar dzo du żą gru pę ope ra cji wy ko nu ją rów -
nież od dzia ły chi rur gicz ne lub od dzia ły trau ma to lo -
gicz ne szpi ta li wo je wódz kich, lub szcze bla ni ższe go.
Jest to ko niecz ne ze wzglę du na brak spe cja li stów 
z tej dzie dzi ny, jak i wy star cza ją cej licz by ośrod ków.
Ośrod ki chi rur gii rę ki, o któ rych wspo mnia łem po wy -
żej, są zu peł nie przy zwo icie wy po sa żo ne. Na ogół po -
sia da ją mi kro sko py ope ra cyj ne, ze sta wy na rzę dzi mi -
kro chi rur gicz nych, ze sta wy na rzę dzi do chi rur gii rę -
ki, jak rów nież prze szko lo ny ze spół le ka rzy.

Do chwi li obec nej, w kra ju nie ist nie je spe cja li za -
cja w dzie dzi nie chi rur gii rę ki. Or ga ni zo wa ne są je -
dy nie kur sy z za kre su chi rur gii rę ki, ogól no pol skie
kur sy w po szcze gól nych kli ni kach, jak rów nież chi -
rur gia rę ki jest dzia łem w pro gra mach kur sów z za -
kre su chi rur gii ogól nej, trau ma to lo gii, or to pe dii itp.

Ze wzglę du na szyb ki roz wój chi rur gii rę ki w na -
szym kra ju, w 1998 r. zo sta ło po wo ła ne Pol skie To -
wa rzy stwo Chi rur gii Rę ki. Sie dzi bą To wa rzy stwa jest
Po znań.

I Kon gres Chi rur gii Rę ki oma wia ją cy 30-le cie dzia -
łal no ści, jak rów nież pod su mo wu ją cy osią gnię cia chi -
rur gii rę ki w na szym kra ju, od był się w Po zna niu w 1999
ro ku, a w ro ku 2003 III Kon gres w Bia łym sto ku.

Sek cja Chi rur gii Rę ki wy da wa ła ze wszyst kich
swo ich spo tkań i sym po zjów biu le ty ny in for ma cyj -

ne, któ re z cza sem prze kształ ci ły się w re gu lar ne cza -
so pi smo pod ty tu łem „Po lish Hand Sur ge ry”. Za miesz -
cza ne w nim by ły ma te ria ły z sym po zjów, jak rów -
nież ar ty ku ły zgła sza ne przez po szcze gól nych le ka -
rzy. Cza so pi smo jest re cen zo wa ne i uka zu je się w sta -
łym na kła dzie (re dak tor prof. J. Skow roń ski).

Sek cja Chi rur gii Rę ki, a obec nie Pol skie To wa -
rzy stwo Chi rur gii Rę ki ści śle współ pra cu je z mię -
dzy na ro do wy mi gre mia mi zaj mu ją cy mi się chi rur gią
rę ki. To wa rzy stwo i Sek cja na le żą do Eu ro pej skiej
Fe de ra cji To wa rzystw Chi rur gii Rę ki i do Świa to we -
go Zrze sze nia To wa rzystw Chi rur gii Rę ki.

Wła ści wie od 1985 ro ku, a już od 1990 ro ku 
w peł nym wy mia rze, człon ko wie To wa rzy stwa bio rą
sta ły, czyn ny udział w Zjaz dach Świa to wych To wa -
rzystw Chi rur gii Rę ki, Eu ro pej skich To wa rzystw Chi -
rur gii Rę ki, Świa to wych Zjaz dach Mi kro chi rur gii,
bę dąc re fe ren ta mi, pro wa dząc se sje, bę dąc rów nież
mo de ra to ra mi se sji okrą głe go sto łu. Bio rą rów nież
sta ły udział w zjaz dach kra jo wych ró żne go ro dza ju, jak
np. w Zjeź dzie Ame ry kań skie go To wa rzy stwa Ner -
wów Ob wo do wych, w zjaz dach w Izra elu, we Fran -
cji, w Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii, w Fin lan dii, Ja -
po niii in nych kra jach na świe cie.

Człon ko wie To wa rzy stwa są au to ra mi licz nych
pu bli ka cji. Oprócz „Po lish Hand Sur ge ry” ar ty ku ły do -
ty czą ce chi rur gii rę ki uka zu ją się w „Chi rur gii Na rzą -
du Ru chu i Or to pe dii Pol skiej”, w „Pol skim Prze glą -
dzie Chi rur gicz nym”, w „Kwar tal ni ku Or to pe dycz -
nym” i w wie lu in nych cza so pi smach o za się gu kra jo -
wym i mię dzy na ro do wym. 

Ryc. l. Zebranie organizacyjne przedstawicieli PTOiTr. oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich w celu utworzenia Sekcji Chirurgii
Ręki PTOiTr. – Poznań 1967 r. Od lewej stoją: prof. R. Kocieba, prof. H. Strzyżewski, dr W. Woźny, prof. Adamczyk, 
dr W. Manikowski, dr A. Jurczyk, prof. A. Senger, dr Z. Keppe, prof. M. Krauss, prof. H. Kuś, prof. A. Seyfried, dr S. Jakubowski
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Wdra ża nie w 1999 ro ku re for my zdro wia spo wo -
do wa ło per tur ba cje rów nież w za kre sie chi rur gii rę ki.
Umo wy z ka sa mi cho rych oma wia ły prze cięt ne za -
bie gi, prze cięt ne ope ra cje. Na to miast po mi nię to prak -
tycz nie zu peł nie ope ra cje mi kro chi rur gicz ne, pro blem
re plan ta cji. Te ope ra cje są kosz tow ne, wy ma ga ją dłu -
gie go po by tu w szpi ta lu i w związ ku z tym po wo du -
ją nie chęć dy rek to rów szpi ta li do te go ty pu le cze nia.

Mo żna by zło śli wie po wie dzieć, że am pu ta cja jest
znacz nie tań sza niż re plan ta cja. Ale jest to na tu ral nie
bar dzo po wierz chow ne stwier dze nie, gdyż skut ki
am pu ta cji w przy szło ści, na wet eko no micz ne, są zde -
cy do wa nie więk sze niż re plan to wa nej koń czy ny, nie
mó wiąc już o skut kach psy chicz nych i spo łecz nych.

Istot nym pro ble mem dla chi rur gii rę ki jest stwo -
rze nie stan dar dów po stę po wa nia. Jesz cze w tej chwi -
li po ku tu je cza sem stwier dze nie, że je że li do cho dzi
do ura zu rę ki, mo że to za opa trzyć naj młod szy na wet
asy stent. Nie ste ty, skut ki tej dzia łal no ści są opła ka ne.
Nie umie jęt nie i w złych wa run kach prze pro wa dza ne
ze spo le nia ścię gien i ner wów, nie kon tro lo wa ne two -
rze nie się blizn, po wo du ją trwa łe, nie od wra cal ne ka -
lec two, któ re go czę sto nie mo żna po ko nać na wet
za po mo cą le cze nia re kon struk cyj ne go w ośrod kach
spe cja li stycz nych.

Brak przy go to wa nia, umie jęt no ści, jak rów nież brak
od po wied nich na rzę dzi mo że spo wo do wać trwa łe nie -
ko rzyst ne na stęp stwa [6].

Ja kie jest miej sce pol skiej chi rur gii rę ki na tle eu -
ro pej skiej czy też świa to wej na po cząt ku XXI wie ku?

Wy da je się, że po sia da my od po wied nio przy go to -
wa nych spe cja li stów. Jest ich kil ku na stu, mo że kil ku -
dzie się ciu. Od dzia ły zaj mu ją ce się chi rur gią rę ki, 
a więc Kli ni ki, po sia da ją od po wied nie wy po sa że nie,
od po wied nie na rzę dzia mi kro chi rur gicz ne, dzia łal ność
na uko wa jest bar dzo ży wa. Co rocz ne czy od by wa ją -
ce się co dwa la ta spo tka nia w Pol sce, udział we wszyst -
kich zjaz dach kra jo wych z za kre su chi rur gii, or to pe -
dii i chi rur gii pla stycz nej świad czą o du żej ak tyw no ści
człon ków Pol skie go To wa rzy stwa Chi rur gii Rę ki.

Uwa żam, że na tle świa to wej chi rur gii rę ki pol scy
chi rur dzy nie ma ją się cze go wsty dzić, a za bie gi wy -
ko ny wa ne w na szym kra ju nie od bie ga ją od stan dar -
dów świa to wych. Na to miast or ga ni za cja na dal po zo -
sta wia wie le do ży cze nia.

W chwi li obec nej, po po now nej re for mie słu żby
zdro wia, pod pi sy wa ne umo wy z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia nie uwzględ nia ją ko niecz no ści two -
rze nia cen trów, w któ rych mo gły by być sku pio ne
środ ki i si ły (wy szko lo ny per so nel i na rzę dzia) tak,
aby mo żna by ło ca ły kraj ob jąć pra wi dło wą opie ką.

Ryc. 2. Akt powołania Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr.
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Tak jest za gra ni cą, gdzie przede wszyst kim do brze
zor ga ni zo wa ny jest trans port. Wie le kra jów po sia da
ta kie ośrod ki i do nich kie ru je się wszyst kie po wa -
żniej sze ura zy z za kre su chi rur gii rę ki. Jest to z punk -
tu wi dze nia eko no micz ne go i le kar skie go bar dzo ce -
lo we, gdyż nie roz pra sza się sił i środ ków, a wy ni ki
le cze nia w ośrod kach spe cja li stycz nych są zde cy do -
wa nie lep sze niż w ośrod kach ogól no chi rur gicz nych.

W obec nej do bie, gdy na świa to wych zjaz dach
chi rur gii rę ki pla no wa ne są se sje po świę co ne uszko -
dze niom bar ku, sta wu łok cio we go, ner wów, nad garst -
ka czy reu ma to idal ne mu za pa le niu sta wów wy ma ga
bar dzo du żej wie dzy i bar dzo za wę żo nej czę sto spe -
cjal no ści z po szcze gól nych dzie dzin i dzia łów chi rur -
gii rę ki, co jest prak tycz nie nie mo żli we na od dzia -
łach ogól no ura zo wych czy ogól no chi rur gicz nych.

W wie lu kra jach Eu ro py i w Sta nach Zjed no czo -
nych ist nie je już spe cja li za cja z za kre su chi rur gii rę -
ki i wy da je się, że jest to bez względ na ko niecz ność
rów nież w na szym kra ju.

W chwi li obec nej chi rur gią rę ki zaj mu ją się or to -
pe dzi, chi rur dzy ogól ni, chi rur dzy pla sty cy, neu ro -
chi rur dzy. Jed nak dys cy pli na ta ma już swo je ra my 
i wy da je się, że ist nie je ko niecz ność po wo ła nia spe -
cja li za cji z za kre su chi rur gii rę ki. By ła by ona naj -
praw do po dob niej nad spe cja li za cją, a więc dla osób
po sia da ją cych spe cja li za cję z chi rur gii ogól nej czy
z or to pe dii lub z chi rur gii pla stycz nej, po któ rych
mo żna by by ło do ra biać do dat ko wo spe cja li za cję
z za kre su chi rur gii rę ki.

Jest to o ty le istot ne, że w mo men cie wej ścia
do Unii uzna wa ne by ły by na sze cer ty fi ka ty w ca łej

Eu ro pie. Dziś dla uzna nia spe cja li za cji ma my za le d -
wie kil ka osób, któ re po sia da ją cer ty fi kat Eu ro pej skie -
go To wa rzy stwa Chi rur gii Rę ki, co wy ma ga ło mię dzy -
na ro do we go eg za mi nu, ale to dla więk szo ści ko le gów
by ło by nie zwy kle trud ne. Dla te go też Pol skie To wa -
rzy stwo Chi rur gii Rę ki po dej mu je sta ra nia o stwo rze -
nie no wej spe cjal no ści pod na zwą Chi rur gia Rę ki. 

Przy stę pu jąc do naj częst szych pro ble mów, któ ry -
mi zaj mu je się pol ska chi rur gia rę ki na po cząt -
ku XXI wie ku trze ba po wie dzieć, że jest to dzie dzi -
na me dy cy ny zaj mu ją ca się ura za mi, wa da mi i scho -
rze nia mi koń czy ny gór nej ja ko ca ło ści.

Przy stę pu jąc do ope ra cji z za kre su chi rur gii rę ki
mu si my my śleć o pod sta wo wej funk cji rę ki ja kim
jest chwyt ność i czu cie, a więc mo żli wość wy ko ny -
wa nia pra cy, sa mo ob słu gi, jak i wy ra ża nia uczuć. Dla -
te go też na le ży dą żyć do re kon struk cji wszyst kich ele -
men tów tkan ko wych.

Wśród pro ble mów lecz ni czych na czo ło wy su wa -
ją się:
1. uszko dze nia skó ry wy ma ga ją ce prze szcze pów,

tech ni ki chi rur gicz nej pla stycz nej, pła tów mi kro -
chi rur gicz nych itp.

2. Uszko dze nia ścię gien – zgi na czy i pro stow ni ków
– wy ma ga ją ce bez po śred nie go szwu (me to da
Kle iner ta) czy też re kon struk cji jed no lub dwu eta -
po wej.

3/ Uszko dze nia ner wów – jed no z naj częst szych pro -
ble mów „rę ki ura zo wej”. Ko niecz ne jest w tych
przy pad kach: szew ner wu ko niec do koń ca, szew
ner wu z od cią że niem, re kon struk cje z uży ciem
wol nych au to gen nych prze szcze pów czy też no -

Ryc. 3. Wizyty gości zagranicznych w Klinice Chirurgii Ręki w Poznaniu. Od lewej: dr W.Manikowski, dr A.Jurczyk, prof. Adams
(USA), prof. H.Strzyżewski
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we (czę sto w sfe rze ba dań) neu ro tu by jak i una -
czy nio ne prze szcze py.

4. Zła ma nia w ob rę bie koń czy ny gór nej sta no wią
bar dzo istot ny pro blem lecz ni czy ze wzglę du
na swo ją czę stość. Tak jak wszyst kie, wy ma ga ją
bar dzo sta ran nej re po zy cji, czę sto ope ra cji z za -
sto so wa niem wszyst kich do stęp nych środ ków
tech nicz nych.

5. Wa dy wro dzo ne – na dal sta no wią du ży pro blem
lecz ni czy. Ope ru ją cy chi rurg mu si mieć świa do -
mość i zdol ność prze wi dy wa nia co bę dzie się dzia -
ło w trak cie wzro stu koń czy ny i co mo żna za pro -

po no wać i obie cać ro dzi com dziec ka. Są to bar -
dzo trud ne pro ble my wy ma ga ją ce bar dzo du że go
do świad cze nia. Dla te go wy bór cza su i ro dza ju
ope ra cji jest mo men tem klu czo wym de cy du ją -
cym o po wo dze niu.

6. Bar dzo czę sty mi pa cjen ta mi chi rur gii rę ki są cho -
rzy z RZS. Tzw. rę ka reu ma to idal na, to osob ny
pro blem lecz ni czy, wy ma ga ją cy współ pra cy reu -
ma to lo ga i or to pe dy. Dzi siej sze mo żli wo ści, szcze -
gól nie w za kre sie en do pro te zo pla styk sta wów
koń czyn gór nych, znacz nie po pra wi ły wy ni ki le -
cze nia.

Ryc. 4. Pierwsze operacje mikrochirurgiczne przez mikroskop operacyjny (prof. H. Strzyżewski i dr W. Manikowski)

Ryc. 5. Polska grupa na Światowym Zjeździe Chirurgu Ręki Vancouver – Kanada 1998 r. Stoją od lewej: doc. Deskur, dr Matuszewski,
prof. Manikowski, prof. Nagay, prof. Romanowski
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7. Ist nie je gru pa cho rób sta le „za si la ją ca” chi rur gię
rę ki – to en te zo pa tie, przy kurcz Du puy tre na, neu -
ro pa tie uci sko we itp. Jest to wła ści wie „co dzien -
ny chleb w od dzia le chi rur gii rę ki”.

8. W ostat nich la tach bar dzo roz wi nę ła się chi rur gia
bar ku. Roz sze rzy ły się mo żli wo ści le cze nia ar tro -
sko po we go nie sta bil no ści, uszko dzeń ro ta to rów,
zmian zwy rod nie nio wych itp. Ak tu al nie w Po rad -
ni Chi rur gii Rę ki pro ble my bar ku sta no wią du żą
gru pę pa cjen tów oraz istot ny pro blem.

9. Mi kro chi rur gia w dzi siej szych cza sach, na po cząt -
ku XXI wie ku, jest sta łą tech ni ką sto so wa ną w wie -
lu dzie dzi nach me dy cy ny. Dziś nie spo sób wy -
obra zić so bie chi rur gii rę ki bez sto so wa nia tech -
nik mi kro chi rur gicz nych.
Naj więk sze jed nak usłu gi od da je mi kro chi rur gia

w ze spa la niu drob nych na czyń krwio no śnych. Nie
by ło by żad nej mo żli wo ści re plan ta cji pal ców bez
sto so wa nia tej tech ni ki. Mo żli wość do kład nej oce ny
miej sca uszko dze nia na czy nia, pre cy zja za ło że nia
szwów, atrau ma tycz ność – wszyst ko to de cy du je, że
tech ni ka mi kro chi rur gicz na w za gad nie niach chi rur -
gii na czy nio wej wy su wa się na czo ło we miej sce.
Tech ni kę tę sto su je się w ró żnych in nych ope ra cjach,
jak przy wy łusz cza niu drob nych no wo two rów, w nie -
któ rych wa dach wro dzo nych, w uszko dze niach ścię -
gien u dzie ci itp. Naj więk szą za le tą tej tech ni ki jest
jej atrau ma tycz ność, ogrom na mo żli wość ana to micz -
ne go pre pa ro wa nia i pre cy zja do ko na nych ze spo leń,
co w spo sób istot ny zwięk sza szyb kość pro ce sów re -
ge ne ra cyj nych i za po bie ga po wi kła niom (np. za krze -
pom na czyń).

We dług na sze go do świad cze nia, ope ra cje wy ko -
na ne tech ni ką mi kro chi rur gicz ną, szcze gól nie w od -

nie sie niu do ner wów ob wo do wych i na czyń o śred ni -
cy po ni żej 1 mm, da ją wy ższy od se tek do brych re zul -
ta tów w po rów na niu z me to da mi kon wen cjo nal ny mi. 

O ile ze spo le nia ner wów i tęt nic o śred ni cy ok. 0,6
-0,7 mm, przy obec nej tech ni ce ope ra cyj nej, nie spra -
wia ją bie głe mu ope ra to ro wi trud no ści, o ty le ze spo -
le nia żył o ta kim prze kro ju są bar dzo trud ne i nie za -
wsze koń czą się po wo dze niem (czę ste mi kro za krze -
py). Dla te go też wska za ne jest wy ko na nie co naj -
mniej dwóch lub wię cej ze spo leń żyl nych obok jed -
ne go ze spo le nia tęt ni cze go. W spo sób istot ny po pra -
wia to osta tecz ne wy ni ki.

Tech ni ki mi kro chi rur gicz ne znacz nie zwięk szy ły
mo żli wo ści le cze nia re kon struk cyj ne go w or to pe dii 
i chi rur gii rę ki. Do naj częst szych sto so wa nych tech -
nik na le żą wol ne prze szcze py tka nek z ze spo le niem
mi kro chi rur gicz nym szy pu ły na czy nio wej.

Pła ty skór no -tłusz czo we, po wię zio we i mię śnio -
we są szcze gól nie przy dat ne w roz le głych ubyt kach
tka nek mięk kich go le ni i rę ki. Są po bie ra ne z ra mie nia,
oko li cy ło pat ki, czy też z mię śniem naj szer szym
grzbie tu. Pła ty ta kie, sto so wa ne w za bu rze niach tro fi ki
skó ry w prze bie gu sta wów rze ko mych go le ni, w nie -
któ rych przy pad kach są sty mu la to rem zro stu kost ne -
go; ob ser wo wa no cał ko wi te wy le cze nie rów nież sta -
wów rze ko mych po te go ro dza ju prze szcze pach. 

Prze szcze py ko ści z szy pu łą na czy nio wą, sto so wa ne
w sta wach rze ko mych go le ni wro dzo nych i po ura zo -
wych, umo żli wia ją zmia nę awa sku lar nych sta wów
w do brze una czy nio ne zła ma nie. Szy pu ła prze szcze pu,
pod łą czo na naj czę ściej do t. pisz cze lo wej tyl nej do pro -
wa dza do oko li cy sta wu rze ko me go znacz nie więk szą
ilość krwi niż się to dzie je na wet w wa run kach pra wi -
dło wych, co wy dat nie po pra wia mo żli wo ści zro stu.

Ryc. 6. I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki – Poznań 1999 r.
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Naj lep szy mi miej sca mi po bie ra nia prze szcze pu
są: część grze bie nia ta le rza bio dro we go – opar ta na
tęt ni cy oka la ją cej bio dro we wnętrz nej (cza sa mi rów -
nież ze wnętrz nej) – oraz strzał ka wraz z na czy nia mi
strzał ko wy mi. Do świad cze nie wska zu je na prze wa gę
prze szcze pu z ta le rza bio dro we go, któ ry po bie ra my
wraz z mię śnia mi, tkan ką pod skór ną i pła tem skó ry.
Prze szczep ta ki zwy kle cał ko wi cie roz wią zu je pro -
blem tak zro stu kost ne go, ubyt ku skó ry i tka nek mięk -
kich go le ni, jak i za bu rzeń ukrwie nia.

Prze szcze pie nia pal ców sto py w miej sce ubyt ków
pal ców rę ki jest już ogól nie w Pol sce przy ję tą me to -
dą jej re kon struk cji, szcze gól nie przy dat ną w od twa -
rza niu funk cji kciu ka. Ist nie je kil ka me tod prze nie -
sie nia pal ców: od ca łe go lub czę ści pa lu cha, po przez
po bra nie skó ry wraz z pa znok ciem do prze szcze pie -
nia pal ca II w ca ło ści, co na szym zda niem jest ope ra -
cją da ją cą bar dzo do bre wy ni ki funk cjo nal ne. Du ży
licz bo wo ma te riał z do bry mi re zul ta ta mi pu bli ko wa -
ły ośrod ki chi rur gii rę ki w Bia łym sto ku (Kli ni ka Or to -
pe dii), War sza wie (chi rur gia pla stycz na), Po zna niu,
czy też ośro dek Trzeb nic ki. Ist nie ją rów nież wska za -
nia do jed no cze sne go prze nie sie nia na jed nej szy pu -
le dwóch pal ców sto py (naj czę ściej II i III) na rę kę.
Ope ra cja ta da je bar dzo do bry efekt ko sme tycz ny oraz
wy raź ną po pra wę funk cji. Po prze nie sie niach pal ców
– tak jed ne go, jak i dwóch – nie ob ser wo wa li śmy za bu -
rzeń funk cji cho du.

Do rza dziej sto so wa nych prze szcze pów na le żą
prze szcze py sta wów mię dzy pa licz ko wych ze sto py
na rę kę oraz prze szczep strzał ki u dzie ci wraz z chrząst-
ką wzro sto wą. 

Ist nie je jesz cze ca ła gru pa ope ra cji mi kro chi rur -
gicz nych bez od ci na nia, a na stęp nie ze spa la nia szy -
pu ły na czy nio wej. W tych przy pad kach wy pre pa ro -
wu je się pła ty skór ne, mię śnio we, kost ne lub wie lot -
kan ko we na dłu giej szy pu le na czy nio wej i wsz cze pia
się je w prze wi dzia ne miej sce. Do naj czę ściej sto so -
wa nych prze szcze pów te go ty pu na le żą tzw. płat
chiń ski z przed ra mie nia, opar ty na t. pro mie nio wej
(prze no szo ny na rę kę), prze szczep z ta le rza bio dro -
we go prze no szo ny na gło wę k. udo wej w przy pad -
kach jej mar twi cy, czy też ca ła ga ma prze szcze pów 
z mię śni go le ni, sto so wa na do po kry wa nia ubyt ków,
od le żyn i owrzo dzeń tro ficz nych w tej oko li cy.

Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu ją una czy nio -
ne pła ty kost ne z ta le rza bio dro we go wsz cze pia ne 
w gło wę i szyj kę k. udo wej w przy pad kach jej ja ło -
wej mar twi cy. Wy pre pa ro wa na tech ni ką mi kro chi -
rur gicz ną dłu ga szy pu ła na czyń głę bo kich oka la ją -
cych bio dro, umo żli wia ten prze szczep. Ob ser wa cje
au to ra po nad 40 przy pad ków po twier dzi ły sku tecz -
ność te go za bie gu i do brą re wa sku la ry za cję gło wy

ko ści udo wej. W bli sko 75% wy ni ki są do bre i bar dzo
do bre, a kil ka nie za do wa la ją cych spo wo do wa nych
by ło bra kiem do świad cze nia i błę da mi w pierw szych
ope ra cjach. Wy da je się, że jest to me to da ro ku ją ca
du że na dzie je w roz wią za niu pro ble mu le cze nia ja ło -
wej mar twi cy gło wy k. udo wej u do ro słych. Sku tecz -
ny w tym scho rze niu jest rów nież wol ny prze szczep
strzał ki z ze spo le niem na czyń tech ni ka mi mi kro chi -
rur gicz ny mi.

Cie ka wym i no wo cze snym roz wią za niem jest una -
czy nio ny prze szczep strzał ki w ubyt ki ko ści np. udo -
wej. Do świad cze nia Kli ni ki Chi rur gii Pla stycz nej
CMKP w War sza wie i Otwoc ku oraz Kli ni ki Chi rur -
gii Rę ki w Po zna niu uza sad nia ją przy dat ność tej
tech ni ki. Ewe ne men tem jest prze bu do wa strzał ki,
któ ra „po gru bia” się i upo dab nia się do ko ści udo wej.
Jest to na pew no ope ra cja XXI wie ku.

RE HA BI LI TA CJA
W chi rur gii rę ki bar dzo istot ną rze czą jest pro wa -

dze nie od po wied nie go uspraw nia nia po za bie gach
ope ra cyj nych. Wy ko na nie sa mej ope ra cji, po zo sta -
wie nie cho re go bez re ha bi li ta cji mo że w spo sób znacz -
ny ogra ni czyć wy nik le cze nia, a na wet cał ko wi cie go
zni we lo wać. Dla te go też no wo cze sne tech ni ki ope ra -
cyj ne umo żli wia ją pro wa dze nie re ha bi li ta cji bez po -
śred nio po za bie gu, tak jak we wcze śniej cy to wa nej
me to dzie szy no wa nia dy na micz ne go wg Kle iner ta,
któ ra umo żli wia wy ko ny wa nie ru chów w dru giej do -
bie po ope ra cyj nej. Szyb kie uru cha mia nie sta wów
w le cze niu rę ki reu ma to idal nej po sy no wek to miach
jest rów nież nie zwy kle istot ne. Umie jęt nie pro wa -
dzo na re ha bi li ta cja w znacz ny spo sób po pra wia wy -
ni ki za bie gu ope ra cyj ne go.

W ośrod kach za chod nio eu ro pej skich i Sta nach
Zjed no czo nych ist nie ją już po rad nie re ha bi li ta cji rę ki.
Rów nież w na szym kra ju, w Ośrod ku kra kow skim,
pro wa dzo na przez prof. Pie nią żka Po rad nia Re ha bi li -
ta cji Rę ki ma bar dzo du że osią gnię cia i mo że być
wzo rem dla wie lu od dzia łów czy też po rad ni re ha bi -
li ta cyj nych. Trze ba rów nież pa mię tać o mo żli wo ści
sto so wa nia ró żne go ro dza ju apa ra tów, szyn, or tez, któ -
re w spo sób istot ny po pra wia ją funk cję rę ki i umo żli -
wia ją po wrót do peł nej czyn no ści.

Brak umie jęt no ści ko rzy sta nia z re ha bi li ta cji ja ko
ca ło ści i ró żnych jej me tod spra wia, że na wet naj le -
piej wy ko na ne ope ra cje nie da ją po żą da ne go efek tu
funk cjo nal ne go.

POD SU MO WA NIE
Koń cząc sto sun ko wo krót kie i nie peł ne pod su mo -

wa nie dzia łal no ści pol skiej chi rur gii na po cząt ku
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XXI wie ku trze ba pod kre ślić, że wy szko le nie na -
szych spe cja li stów z za kre su chi rur gii rę ki od po wia -
da stan dar dom eu ro pej skim i świa to wym, a ope ra cje
wy ko ny wa ne w nie któ rych ośrod kach są naj no wo -
cze śniej szy mi osią gnię cia mi chi rur gii rę ki i speł nia ją
wszyst kie stan dar dy.

W uzna niu za sług Pol skiej Chi rur gii Rę ki Świa to -
wa Fe de ra cja To wa rzystw Chi rur gii Rę ki nada ła Pro -
fe so rom: B. Na ga jo wi, J. Ha ft ko wi i W. Ma ni kow -
skie gu ty tuł Pio nie ra Chi rur gii Rę ki na świe cie.

Nie ste ty, or ga ni za cja w tej mło dej dzie dzi nie chi -
rur gicz nej jest nie do sko na ła. Re for ma słu żby zdro -
wia spo wo do wa ła, że do za opa try wa nia ura zów rę ki
i wie lu ró żnych ura zów czę sto za chę ca się le ka rza
pierw sze go kon tak tu. Jest to zu peł nie nie zro zu mia łe,
gdyż po wo do wać bę dzie nie do sko na łe wy ni ki le cze -
nia. Po wo do wać bę dzie pro duk cję ka lek, bo wtór ne
re kon struk cje mo gą być cza sem nie mo żli we. Dla te go
też wy da je się, że po win no stwo rzyć się w na szym
kra ju kil ka cen trów chi rur gii rę ki. Czte ry, pięć ośrod ków
od po wied nio wy po sa żo nych, po sia da ją cych od po wied -
nio wy szko lo ny per so nel i przy od po wied nim trans -
por cie mo gły by za opa try wać wszyst kie cię żkie ura zy
z ca łe go kra ju. Ta kie ośrod ki ma ją zna cze nie tak eko -
no micz ne, jak i me ry to rycz ne, gdyż jed no czy się 
w po szcze gól nych miej scach naj lep sze urzą dze nia,
jak rów nież wy szko lo ny per so nel. Przy od po wied -
nim trans por cie i wła ści wie nie wiel kich od le gło -
ściach w na szym kra ju, utwo rze nie ta kich ośrod ków
jest mo żli we i w peł ni ce lo we, tak z punk tu eko no -
micz ne go, jak i lecz ni cze go.

Wa żną rów nież spra wą by ło by opra co wa nie stan -
dar dów po stę po wa nia z za kre su chi rur gii rę ki, gdyż
jest jesz cze wie le nie do sko na ło ści, szcze gól nie w za -
kre sie pierw szej po mo cy.

Na stęp ną spra wą, któ ra by po pra wi ła ja kość
świad czeń, by ło by po wo ła nie spe cja li za cji z za kre su
chi rur gii rę ki, jak to jest w in nych kra jach eu ro pej -
skich czy w Sta nach Zjed no czo nych.

Jesz cze raz na le ży pod kre ślić wy so ką wie dzę i umie -
jęt no ści pol skich chi rur gów rę ki, na to miast spra wy or ga -
ni za cyj ne wy ma ga ją znacz nych zmian i prze kształ ceń.

Na ko niec war to przy po mnieć, że na po cząt ku
XXI wie ku jest na dal ak tu al ne stwier dze nie, iż rę ka
jest or ga nem stwo rzo nym do wy ko ny wa nia naj cu -
dow niej szych za dań i mu si być oto czo na nie tyl ko
sta ran ną opie ką, lecz i na le ży tym sza cun kiem.

SU PLE MENT 2009-2013
Naj wa żniej szym wy da rze niem był or ga ni zo wa ny

w Po zna niu, przez ze spół Kli ni ki Chi rur gii Rę ki pod
kie run kiem prof. Lesz ka Ro ma now skie go, Kon gres
Eu ro pej skich To wa rzystw Chi rur gii Rę ki. Od był się

on w czerw cu 2009 r. Udział w nim wzię ło oko ło
1500 osób. Z tej licz by spo za Pol ski by ło 800 le ka -
rzy, prak tycz nie z ca łe go świa ta. Zda niem uczest ni -
ków był to wiel ki suk ces Pol skiej Chi rur gii Rę ki. Tak
pod wzglę dem na uko wym, jak i so cjal nym. Dzię ki
nie mu wpi sa li śmy się do czo łów ki świa to wych to wa -
rzystw chi rur gii rę ki. Na szcze gól ną uwagę za słu gi -
wał In struc tio nal Co urs, któ re go te ma tem by ło 10 „ła -
twych” pro ce dur w chi rur gii rę ki. Au to ra mi po szcze -
gól nych roz dzia łów bylłi naj wy bit niej si spe cja li ści
w tej dzie dzi nie. Po wsta ła po kur sie pu bli ka cja jest
skie ro wa na nie tyl ko do osób szko lą cych się, ale
rów nież do gro na spe cja li stów.

Na uwa gę za słu gu je or ga ni zo wa ne co rocz nie
w Szcze ci nie przez prof. An drze ja Ży lu ka, Pol sko -
-Nie miec kie Sym po zjum Chi rur gii Rę ki. Ma ono za -
wsze wła sną te ma ty kę i bio rą w nim udział zna czą ce
oso by z obu kra jów. W bie żą cym ro ku by ło ju bi le -
uszo we, dzie sią te spo tka nie po świę co ne trans plan to -
lo gii i mi kro chi rur gicz ne mu prze no sze niu kom plek -
sów tkan ko wych. 

Rów nież co rocz nie od by wa się w Po zna niu Kurs
Chi rur gii Bar ku, Łok cia i Rę ki. Głów nym or ga ni za -
to rem jest doc. Prze my sław Lu bia tow ski. Kurs ma
sze ro ki, eu ro pej ski za sięg, bie rze w nim udział 200-
400 le ka rzy. Pro wa dzo ny jest w ję zy ku an giel skim,
a wy kła dow ca mi są zna czą ce oso by w tej dzie dzi nie.
Kurs łą czy Eu ro pej skie To wa rzy stwo Chi rur gów
Bar ku i Łok cia z Eu ro pej ską Fe de ra cją To wa rzystw
Chi rur gii Rę ki. Od by wa się on pod pa tro na tem obu
or ga ni za cji. Uczest ni czą w nim chi rur dzy nie tyl ko
z Pol ski ale, co za słu gu je na szcze gól ną uwa gę, z kra -
jów Eu ro py Wschod niej, ta kich jak Ukra ina, Bia ło -
ruś a na wet z Ka zach sta nu.

Nie za po mi na my oczy wi ście o od by wa ją cych się
co dwa la ta zjaz dach Pol skie go To wa rzy stwa Chi rur -
gii Rę ki po łą czo nych z sym po zja mi Sek cji Chi rur gii
Rę ki Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne go i Trau -
ma to lo gicz ne go. Po przed ni zjazd od był się w Byd -
gosz czy, a te go rocz ny bę dzie w Ło dzi. 

W bie żą cym ro ku od bę dzie się we Wro cła wiu, or -
ga ni zo wa ny przez Ośro dek w Trzeb ni cy pod kie row -
nic twem prof. Je rze go Ja błec kie go, Zjazd To wa rzy -
stwa Prze szcze pów Rę ki i Tka nek Zło żo nych (IHC -
TAS). Udział za po wie dzia ło 44 wy kła dow ców z ca -
łe go świa ta.

Pol scy chi rur dzy rę ki bio rą czyn ny udział w zna -
czą cych zjaz dach na ca łym świe cie. Są za pra sza ni ja -
ko wy kła dow cy i pro wa dzą cy se sje.

Dzia łal ność lecz ni cza
Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je pierw sza

w Pol sce trans plan ta cja rę ki wy ko na na w Trzeb ni cy
w 2008 r. Od te go cza su wy ko na no łącz nie osiem
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trans plan ta cji, w tym jed ną obu stron nie. Jest to nie -
zwy kle trud na i wy ma ga ją ca pro ce du ra. Nie tyl ko ja -
ko pro ce du ra ope ra cyj na, ale przede wszyst kim lo gi -
stycz na. Wy ma ga cią głe go śle dze nia mo żli wo ści po -
bra nia koń czy ny i „do pa so wa nia” bior cy, or ga ni za cji po -
bra nia prze szcze pu i w od po wied nim, nie zwy kle krót -
kim cza sie wy ko na nia trans plan ta cji. Po ope ra cji cho ry
mu si po zo sta wać w ści słym kon tak cie z Ośrod kiem, by
od po wied nio pro wa dzić le cze nie im mu no su pre syj ne.

W opi sy wa nym okre sie na stą pił zna czą cy roz wój
tech nik ma ło in wa zyj nych. Szcze gól nie w ob rę bie
bar ku, póź niej łok cia i rę ki. Ak tu al nie po nad 90%
pro ce dur lecz ni czych bar ku wy ko nu je się en do sko -
po wo. W tym miej scu na le ży za uwa żyć po wsta ją cy
po dział na chi rur gię bar ku i łok cia oraz chi rur gię rę -
ki. W ob rę bie Pol skie go To wa rzy stwa Or to pe dycz ne -
go i Trau ma to lo gicz ne go ma my dwie sek cje: Sek cję
Chi rur gii Rę ki i Sek cję Chi rur gii Bar ku i Łok cia.
Rów nież na po zio mie eu ro pej skim ist nie ją dwa od -
po wied nie to wa rzy stwa. Praw do po dob nie w przy -
szło ści bę dzie wi docz ne jesz cze wy raź niej sze zró żni -
co wa nie. Tak więc, mó wiąc chi rur gia rę ki do tych czas
uwa ża li śmy, że jest nią chi rur gia ca łej koń czy ny gór -
nej, tak ak tu al nie pod tym po ję ciem za czy na my ro zu -
mieć do kład ną, ana to micz ną na zwę. Jed na kże ta kie
to wa rzy stwa jak PTO iTr oraz EFORT jed no czą obie
dzie dzi ny i po zwa la ją na kom plek so we le cze nie koń -
czy ny gór nej.

Zmie nia się na sze po dej ście do le cze nia zła mań.
Do ty czy to głów nie zła mań oste opo ro tycz nych.
Głów nym przy kła dem mo że być zła ma nie dal sze go
koń ca ko ści pro mie nio wej. Czę ściej wi dzi my wska -
za nia do le cze nia ope ra cyj ne go. Wy ni ka to z po stę pu
ane ste zjo lo gii, na szych tech nik ope ra cyj nych i do -
sko nal szych sys te mów sta bi li za cji. Ze spo le nia ką to -
wo -sta bil ne oka za ły się bar dzo do brym roz wią za -
niem w te go ty pu zła ma niach. Nie bez zna cze nia jest
rów nież świa do mość i ak tyw ny tryb ży cia na szych
pa cjen tów, któ rzy wy ma ga ją znacz nie wię cej od nas.

Na uwa gę za słu gu je zor ga ni zo wa nie od trzech lat
„dy żu ru re plan ta cyj ne go”, któ ry peł nią trzy ośrod ki:
Szcze cin, Trzeb ni ca i Po znań. Jest on ro dza jem ge stu
do brej wo li tych ośrod ków w kie run ku spo łe czeń -
stwa. Nie ste ty mi mo wie lu sta rań nie mo że on uzy -
skać od po wied nie go po par cia Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia i Mi ni ster stwa Zdro wia mi mo, iż jest tam za -
uwa żal ny i po żą da ny. W trzy let nim okre sie dzia ła nia
w ra mach te go dy żu ru łącz nie ope ro wa li śmy 435 cho -
rych z cał ko wi ty mi lub czę ścio wy mi am pu ta cja mi.
W tej licz bie wy ko na no 290 re plan ta cji, a u po zo sta łych
cho rych in ne pro ce du ry re kon struk cyj ne. Sku tecz ność
re plan ta cji wy no si ła po nad osiem dzie siąt pro cent. 

Szko le nia
Na dal pró bu je my po wo łać do ży cia umie jęt ność:

„chi rur gia rę ki”. Usta wa do ty czą ca umie jęt no ści
praw do po dob nie jest w koń co wej fa zie le gi sla cyj nej
i na le ży się spo dzie wać sto sun ko wo szyb kie go wej -
ścia jej w ży cie. Po wsta nie wte dy ro dzaj nad spe cjal -
no ści ja ką jest chi rur gia rę ki. Pro gram spe cja li za cyj -
ny jest go to wy od wie lu lat. Prak tycz nie od cza su kie -
dy sta ra li śmy się przed sta wić chi rur gię rę ki ja ko spe -
cjal ność szcze gó ło wą. Ta kie sta ra nia czy ni rów nież
FESSH na po zio mie eu ro pej skim. Jest praw do po dob -
ne, że po wsta nie eu ro pej ska spe cja li za cja w chi rur gii
rę ki. W dniu dzi siej szym ma my eu ro pej ski eg za min
„Hand Di plo ma”, któ ry zda ło wie lu po la ków. 

PI ŚMIEN NIC TWO
1. Boy es J. H.: Bun nels Sur ge ry of the Hand. Lip pi ne atl Co

– Phi la del phia, 1980.
2. Ma ni kow ski W.: Z kart hi sto rii Kli ni ki Chi rur gii Rę ki.

Pro ble my chi rur gii rę ki, Aka de mia Me dycz na Po -
znań 2000, s. 5-15,

3. Dziak A.: Trau ma to lo gia na rzą du ru chu. Pod red. Tyl man,
Dziak, War sza wa PZWL, 1996,

4. Ma ni kow ski W., Strzy żew ski H.: Ura zo we uszko dze nia
rę ki, w Or top. I Re hab. Pod red. De ga, Sen ger, War sza wa,
PZWL 1996, t. 1, s. 393-434,

5. Ro ma now ski L.: Mi kro chi rur gia. Pro ble my chi rur gii rę ki.
Aka de mia Me dycz na, Po znań 2000, s. 43-49,

6. Mol ski M.: Za sto so wa nie uszy pu ło wa ne go skór no -kost -
ne go pła ta w le cze niu zło żo nych re kon struk cji rę ki. Chir.
Narz. Ru chu i Or top. Pol. 2000, t. 65, s. 213-218,

7. Pi sa rek W.: Prze gląd za sto so wań wol nych pła tów tkan ko -
wych. Po lish Hand Sur ge ry N 1/su ple ment, 1993, s. 77-79,

8. Ko bus K.: Płat przed ra mien ny wol ny i wy spo wy. Pol.
Przegl. Chir. 1998, (70): 168-178,

9. Spław ski R.: Chi rur gia ścię gien zgi na czy. Pro ble my chi -
rur gii rę ki. Aka de mia me dycz na Po znań 2000, s. 14-15,

10. Ko cię ba R.: Pro ble my le cze nia roz le głych uszko dzeń nad -
garst ka. Po lish Hand Sur ge ry 1990, N 1-2, s. 125-129,

11. Skow roń ski J.: Prze nie sie nie mię śnia naj szer sze go grzbie -
tu rę ki ce lem od two rze nia ru chu łok cia. Po lish Hand Sur -
ge ry 1992, N 1/16, s. 53-56,

12. Bacz kow ski B.: Wy ni ki le cze nia świe żych i za sta rza łych
uszko dzeń ner wów ob wo do wych koń czy ny gór nej. Po lish
Hand Sur ge ry 1991, Nr 1/14, s. 3-9,

13. Ma ni kow ski W., Strzy żew ski H., Uszko dze nia ner wów
ob wo do wych. Or to pe dia i Re hab. Pod red. De ga Sen ger,
PZWL 1996, rozdz. 52, t. 2, s. 271-299,

14. Ro ma now ski L.: Ba da nia sku tecz no ści re kon struk cji ner wów
z za sto so wa niem no wych tech nik mi kro chi rur gicz nych. Roz -
pra wa ha bi li ta cyj na, Aka de mia Me dycz na Po znań, 1998, 13

15. Skow roń ski J.: kon takt oso bi sty,
16. Błasz czyk T.: Otwar te uszko dze nia rąk u cho rych le czo -

nych am bu la to ryj nie. Chir. Narz. Ru chu i Or top.
Pol. 1997, t. 62, s. 478-483,

17. Ży luk A.: Po ura zo wy ze spół bó lo wy ner wu łok cio we go
le czo ny przez otu la nie ży łą. Chir. Narz. Ru chu i Or top.
Pol. 1998, t. 63, s. 522-527,

Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
100th Anniversary of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

OOrr ttooppeedd iiaa Traumatologia Rehabilitacja
© MEDSPORTPRESS, PTOiTR 2013

104

125 manikowski pl:Manikowsi.qxd  2013-06-07  17:07  Strona 9



18. Piel ka S.: Me to dy roz po zna wa nia przez zwo jo wych
uszko dzeń splo tu ra mien ne go. Po lish Hand Sur ge ry 1993,
N 1/supl. S. 37-47,

19. Wę grzyn. Dziak A.: Trau ma to lo gia Na rzą du Ru chu.
PZWL, War sza wa 1996,

20. Lu bia tow ski P.: Do świad czal na re kon struk cja chrząst ki
sta wo wej. Pro ble my chi rur gii rę ki. Aka de mia Me dycz -
na Po znań 2000, s. 37-42,

21. Ja błec ki J., Ko cię ba R.: Wy bra ne pro ble my ze spo leń kost -
nych w re plan ta cji koń czyn. Pol. Przegl. Chir. 1992,

22. Mo drzew ski K., Ko pacz J.: Ope ra cyj ne le cze nie zła mań
ty pu Smi tha i Bar to na. Chir. Narz. Ru chu i Or top.
Pol. 1990, t. 55, s. 187-190,

23. Ma ni kow ski W., Gło wac ki M.: Ze spół Aper ta – aspek ty
or to pe dycz ne i wy ni ki le cze nia. Chir. Narz. Ru chu i Or top.
Pol. 1991, t. 56, s. 58-61,

24. Pu cha ła J.: Cha rak te ry sty ka oraz le cze nie po dłu żnych
wad pro mie nio wych i łok cio wych. Rozpr. hab. Coll. Me -
di cum UJ, Kra ków 1997,

25. Kan dzier ski G.: Rę ka lu strza na. Po lish Hand Sur ge -
ry 1996, N 1-2/21, s. 27-33,

26. Ma ni kow ski W.: Wa dy wro dzo ne koń czy ny gór nej. Or -
top. I Re hab. Pod red. De ga, Sen ger PZWL 1996, roz. 28,
t. 1, s. 377-392,

27. Ki ciń ski A.: Chi rur gicz ne le cze nie reu ma to idal ne go za pa -
le nia sta wów. Pro ble my chi rur gii rę ki. Aka de mia me dycz -
na Po znań 2000, s. 19-21,

28. Dziak A.: Współ cze sne za sa dy le cze nia cho ro by Du puy tre na.
Chir. Narz. Ru chu i Or top. Pol. 1990, t. 55, s. 445-448, 14

29. Ma ni kow ski W.: Cho ro by ścię gien i tkan ki łącz nej. Or top.
i Re hab. Pod red. De ga, Sen ger PZWL 1996, rozdz. 29, 
t. 1, s. 393-397,

30. Sur dziel P.: Ze spół ka na łu nad garst ka. Pro ble my chi rur gii
rę ki. Aka de mia Me dycz na Po znań, 2000, s. 28-33,

31. Wa lu siak D.: Ze spół ka na łu nad garst ka. Pra ca dok tor ska,
Aka de mia Me dycz na Po znań 1996,

32. Skow roń ski J.: Po li cy za cja wska zi cie la w ura zo wych
ubyt kach kciu ka. Chir. Narz. Ru chu i Or top. Pol. 1990,
t. 55, s. 431-435,

33. Pro wans P.: Wy ko rzy sta nie tęt ni cy pro mie nio wej wska zi -
cie la do re wa sku la ry za cji am pu to wa ne go kciu ka. Chir.
Narz. Ru chu i Or top. Pol. 1998, t. 63, s. 354-359,

34. Mol ski M.: Zło żo ne re kon struk cje wie lot kan ko we ra mie -
nia z za sto so wa niem wol ne go una czy nio ne go prze szcze -
pu strzał ki z wy spą skór ną. Chir. Narz. Ru chu i Or top.
Pol. 1998, t. 63, s. 512-517,

35. Ma ni kow ski W.: Mi kro chi rur gia w or to pe dii i re plan ta cje
koń czyn. Or to pe dia i Re hab. Pod red. De ga, Sen ger,
PZWL 1996, t. 2, s. 131-137,

36. Ma ni kow ski W., Na wrot P., Ro ma now ski L., Lu bia tow ski
P.: Wol ny una czy nio ny prze szczep sta wu w le cze niu ope -
ra cyj nym wro dzo nej hy po pla zji kciu ka. Chir. Narz. Ru chu
i Or top. Pol. 1999, t. 64, z. 5, 511-514,

37. Ro ma now ski L., Ma ni kow ski W.: Za sto so wa nie wol ne go
una czy nio ne go prze szcze pu strzał ki w ma te ria le wła snym.
Chir. Narz. Ru chu i Or top. Pol. 1996, 3B, s. 233-236,

38. Ma ni kow ski W.: Mi kro chi rur gicz ne mo żli wo ści w le cze -
niu ja ło wej mar twi cy gło wy ko ści udo wej u do ro słych.
Chir. Narz. Ru chu i Or top. Pol. 1995, LIX, 3, s. 356-365,

39. Ro ma now ski L., Ma ni kow ski W., Spław ski R.: Uszy pu ło wa -
ny prze szczep sta wu.. Po lish Hand Sur ge ry, 1993, 1, s. 79-81,

40. Ja ru ga M.: Od zle ce nia do ćwi cze nia. Pro ble my chi rur gii
rę ki Aka de mia me dycz na Po znań 2000, s. 34-36,

41. Ja ru ga M., Ma ni kow ski W. Jr., Ma ni kow ski W., Ro ma now -
ski L.: Re ha bi li ta tion of the pa tients with in ve te ra te le sions of
fle xor ten don in two -sta ge re consd truc tion tre at ment. J.
Hand Sur ge ry 1996, Bri tish and Eu ro pe an, vol. 21B, 1, s. 44.

42. L. Romanowski, A. Gilbert: Ten Procedures in Hand Surgery.
Poznań 2009

43. A. Zyluk, P. Puchalski: A comparison of outcomes of carpal
tunnel release in diabetic and non-diabetic patients. J.Hand
Surg. 2012

44. A. Żyluk,  J. Jabłecki, L. Romanowski, A. Mazur: Orga niza -
cja i działalność serwisu replantacyjnego dla amputacji rąk 
w Polsce. Pol Przegl. Chir. 2012 

45. P. Lubiatowski: Uszkodzenia pierścienia rotatorów. Praca
habilitacyjna, Poznań 2012

Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
100th Anniversary of the Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

OOrr ttooppeedd iiaa Traumatologia Rehabilitacja
© MEDSPORTPRESS, PTOiTR 2013

105

125 manikowski pl:Manikowsi.qxd  2013-06-07  17:07  Strona 10



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


