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W dniach 13–15 czerwca 2019 roku w Druskiennikach odbył się 
5. Litewsko-Polski Kongres Otorynolaryngologiczny, będący wy-
razem wieloletniej współpracy w zakresie spotkań naukowych 
ośrodków obydwu krajów. Na wspólne zaproszenie prof. Virgi-
lijusa Ulozy, Kierownika Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii 
Litewskiego Uniwersytetu Nauk Medycznych, i prof. Kazimierza 
Niemczyka, Kierownika Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, 
Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, odpowiedziało ponad 150 lekarzy z krajów organizatorów, 
ale również m.in. z: Austrii, Wielkiej Brytanii, Białorusi i Czech. 

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się od części warsztato-
wej, w której prof. dr hab. med. K. Niemczyk prezentował do-
stępy otologiczne w chirurgii podstawy czaszki na kanwie wła-
snych doświadczeń, ze szczególnym uwzględnieniem dostępów 
do guzów przewodu słuchowego wewnętrznego. Następnie prof. 
Tomas Balsevicius z Kowna omawiał kwestie użyteczności ra-
dioablacji w terapii obturacyjnego bezdechu podczas snu. Rów-
nocześnie zespół prof. Saulius’a Vaitkus’a prowadził instruktaż 
endoskopowego badania otorynolaryngologicznego, po czym dr 
hab. Anna Rzepakowska przedstawiła techniki badania USG w 
chorobach głowy i szyi. 

Po części warsztatowej nastąpiło oficjalne otwarcie konferencji, pod-
czas którego przemówili prof. V. Uloza i prof. K. Niemczyk. Następ-
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StreSzczenie:    13–15 czerwca 2019 roku w Druskiennikach odbył się 5. Litewsko-Polski Kongres Otorynolaryngologiczny. W czasie konferencji 
podjęto tematy związane z: otochirurgią, rynochirurgią, chirurgią podstawy czaszki, a także omawiano modele diagnostyczno-
lecznicze w zaprzyjaźnionych ośrodkach. Rozmawiano również o następnym spotkaniu, w rozszerzonej formule.
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abStract:   On June 13-15, 2019, the 5th Polish-Lithuanian ENT Congress was held in Druskininkai. The conference covered issued related 
to otosurgery, rhinosurgery, skull base surgery, as well as diagnostic and therapeutic models in partner centres. Due to the 
growing interest in this topic, further conferences are planned in an extended formula.
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ryc. 1.  Prof. Kazimierz Niemczyk i prof. Virgilijus Uloza w czasie ceremonii otwarcia 
Kongresu.

nie zgromadzeni wysłuchali koncertu orkiestrowego młodych muzy-
ków oraz wzięli udział w uroczystej kolacji i spotkaniu towarzyskim. 

Drugi i trzeci dzień konferencji upłynął pod znakiem sesji nauko-
wych. Dotyczyły one aktualnych problemów i postępowania w: on-
kologii laryngologicznej, otologii i otochirurgii, audiologii, otoneu-
rologii, rynologii i rynochirurgii, a także chirurgii podstawy czaszki. 
Prezentowano ciekawe przypadki kliniczne. Okazję do przedstawie-
nia wyników swoich badań mieli także młodzi lekarze, dla których 
zaplanowano oddzielną sesję. Swoje prace naukowe prezentowały 
zespoły m.in. z: Wilna, Kowna, Warszawy, Łodzi, Lublina, Krakowa, 
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Białegostoku. W sumie wygłoszono 79 prac, nie licząc sesji plakato-
wej. Oprócz części naukowej, na uczestników czekały atrakcje w Dru-
skiennikach – ważnym ośrodku uzdrowiskowym w tej części Europy. 

Tego typu konferencje są zawsze sposobnością zarówno do odno-
wienia znajomości, jak i nawiązania współpracy naukowej. Długim 
godzinom spędzonym na prezentacjach problemów klinicznych i 
sposobów leczenia towarzyszyły ciekawe dyskusje i pouczające ko-
mentarze ekspertów. Wydaje się, że współpraca i wymiana myśli 
naukowej między ośrodkami litewskimi i polskimi, przybierająca 
formę kongresu, staje się już tradycją. 

Prof. K. Niemczyk i prof. V. Uloza zaproponowali rozszerzenie for-
muły kongresu tak, aby mogły uczestniczyć w nim sąsiednie kra-
je. Następne spotkanie, pod nazwą ENT HNS POLITE Congress, 
odbędzie się w Grodnie. Jego organizacją zajmie się prof. Oleg 
Khorov z zespołem, przy udziale klinik warszawskiej i kowieńskiej.

ryc. 3.  Warsztaty endoskopowego badania otorynolaryngologicznego.

ryc. 4.  Jedna z sesji naukowych kongresu.
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