
412/2019 – WYROBY MEDYCZNE

TARGI I KONFERENCJE

wy, Wojciech Marczyński i Jacek Ko-
walczewski z Otwocka oraz Tadeusz 
Trzaska z Poznania. Pamiętałem tak-
że o naszych seniorach, dr. n. med.: 
Adamie Maternie, Jerzym Edwardzie 
Nowickim, Adamie Śliwińskim i Hen-
ryku Wojtaszku. Licznie zgromadzeni 
uczestnicy podkreślali bardzo wysoki 
poziom naukowy i praktyczny sym-
pozjum, zwracając uwagę na wspa-
niałe wystąpienia wspomnianych 
autorytetów, asystentów kierowa-
nej przeze mnie jednostki oraz lek. 
Marka Hawranka z Zabrza-Biskupic.  
W części historycznej przybliżyłem syl-
wetkę jednego z najlepszych polskich 
lekarzy ortopedów i traumatologów, 

ucznia prof. Adama Grucy oraz wieloletniego kierownika Katedry 
i Kliniki Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu, prof. 
Gabriela Wejsfloga. Wielkim zaszczytem był Honorowy Patronat 
wybitnych osobistości naszego regionu, który podniósł w zdecy-
dowany sposób rangę tego cyklicznego wydarzenia: wojewody 
śląskiego Jarosława Wieczorka, marszałka Województwa Śląskie-
go Jakuba Chełstowskiego, prezydenta Miasta Katowice Marcina 
Krupy, rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Przemysława 
Jałowieckiego i dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego 
SUM w Katowicach-Ochojcu Klaudii Rogowskiej. Pragnę wyrazić 
nadzieję, że IV edycja była atrakcyjna i pożyteczna, stała się oka-
zją do rozpropagowania ważnych osiągnięć naszej specjalizacji, 
nowatorskich metod operacyjnych i nowoczesnych implantów, 
stworzyła impuls do podjęcia nowych badań, a także przyczyni 
się do poprawy wyników leczenia. Dziękuję wszystkim, którzy 
zdecydowali się przyjechać ponownie na Śląsk i wziąć udział  
w tym przedsięwzięciu naukowym. Wspomnienia przyjaznej at-
mosfery, dydaktyki w najlepszym wydaniu i serdecznych rozmów 
w kuluarach pozostaną z pewnością na długo w naszej pamięci. 
Zawsze staram się zapraszać osoby, które są wybitnymi eksperta-
mi i wzorem dla młodego pokolenia.

Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali na Śląsk i wzięli udział  
w tym przedsięwzięciu naukowym.

Koordynator merytoryczny Sympozjum
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

Sala Konferencyjna budynku Stalexportu, przy 
ulicy Mickiewicza 29 to miejsce szczególnie 
bliskie wielu osobom, miejsce, w którym od-

bywały się legendarne już międzynarodowe wy-
darzenia naukowe oraz Zebrania Oddziału Śląskie-
go PTOiTr. Patronat Merytoryczny objęła Katedra  
i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego oraz Oddział Ortopedii  
i Traumatologii Narządu Ruchu Górnośląskiego 
Centrum Medycznego SUM w Katowicach-Ochoj-
cu. Tegorocznymi tematami obrad były: 

– Błędy, alergia, powikłania i rehabilitacja w alo-
plastyce kolana – standardy postępowania. Wy-
bór poruszanych zagadnień nie był przypadkowy, 
ponieważ z jednej strony wzrasta liczba implan-
towanych endoprotez kolana, a z drugiej udział 
procentowy wyników nie w pełni satysfakcjonują-
cy pacjentów i lekarzy jest nadal stosunkowo duży. 
Wybrane zagadnienia stanowią istotę długotrwałej 
biofunkcjonalności endoprotez, są problemem in-
terdyscyplinarnym oraz ogólnoświatowym i stałym 
przedmiotem polemik. Wzorem poprzednich lat 
zaprosiłem wybitnych wykładowców, w przeko-
naniu, że podzielą się z nami bogatymi doświad-
czeniami zawodowymi oraz wezmą udział w kon-
struktywnej i twórczej dyskusji. Swoją obecnością 
zaszczycili nas między innymi profesorowie: Mag-
dalena Wilk-Frańczuk z Krakowa, Ireneusz Babiak, 
Artur Stolarczyk i Jarosław Deszczyński z Warsza-
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IV Ogólnopolskie 
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stawu kolanowego.

Wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Polskiej 
Ortopedii i Traumatologii” dr. hab. n. med. 
Ireneuszowi Babiakowi


