
257SPRAWOZDANIA, RECENZJE / REPORTS, BOOK REVIEW

W dniach 11–12 marca 2010 roku w Amsterdamie 
odbył się VII Międzynarodowy Kurs Zaawansowanych 
Technik Chirurgii Endoskopowej Podstawy Czaszki.

Organizatorem kursu było Akademickie Medyczne 
Centrum Uniwersytetu w Amsterdamie. Patronat ho-
norowy nad kursem objął jeden z twórców tej metody 
operacyjnej profesor Heinz Stammberger.

Wykłady odbywały się w głównej sali wykładowej 
AMC pozwalającej na łączenie się bezpośrednie z salami 
operacyjnymi, pracowniami radiologicznymi i neurora-
diologicznymi oraz umożliwiającej bezpośrednią łączność 
z wykładowcami z zagranicy. Kurs przeznaczony był 
dla chirurgów mających duże doświadczenie w chirur-
gii endoskopowej podstawy czaszki. Zalecane było dla 
uczestników wykonanie kilkuset wcześniej zabiegów 
w swoich krajach.

Głównymi tematami były zabiegi chirurgii endoskopo-
wej, które do niedawna wykonywane były wyłącznie z dostę-
pów zewnętrznych lub przez neurochirurgów. Wykłady obej-
mowały dokładną analizę obrazów radiologicznych, także 
poparte były prezentacją zespołu neronawigacji. Przedsta-
wiono skrupulatnie diagnostykę przedoperacyjną pacjen-
tów. Rozgraniczono wskazania do leczenia zachowawczego  
i operacyjnego. Wśród pacjentów zakwalifikowanych 
do leczenia operacyjnego rozgraniczono techniki dla 
chorób zapalnych, w tym astmy aspirynowej, guzów 
nowotworowych podstawy czaszki, w tym przysadki. 

Dużą część wykładów poświęcono prowadzeniu pa-
cjentów śródoperacyjnie i pooperacyjnie. Nie pominię-
to także znieczuleń lokoregionalnych. Kolejne wykła-
dy obejmowały możliwe powikłania śródoperacyjne  
i pooperacyjne.

W drugim dniu gość honorowy z Insbruka profesor 
Herbert Riechelmann oraz szef kliniki w Amsterdamie 
profesor Wytske Fokens wykonali operacje endoskopowe 
na żywo. Uczestnicy kursu mieli możliwość oglądania 
obydwu zabiegów jednoczasowo, zadawania pytań chi-
rurgom i kontrolowania postępów operacji, porównując 
obraz z bardzo pomocną śródoperacyjnie neuronawiga-
cją. Obydwa dni od 12.30 do 17.00 przeznaczone były 
na zabiegi dyssekcyjne na wcześniej przygotowanych 
głowach. Każdy z uczestników otrzymywał konkretne 
zadania od prowadzących profesorów i mógł w trakcie 
zabiegów liczyć na pomoc i cenne uwagi doświadczonych 
chirurgów. Oprócz kompletnego instrumentarium do 
tego typu zabiegów każdy z uczestników miał do dyspo-
zycji przedoperacyjne badanie tomografii komputerowej  
i śródoperacyjnie neuronawigację.

Wśród 54 uczestników dominowali doświadcze-
ni chirurdzy z Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii  
i Irlandii Północnej oraz Szwecji, Szwajcarii, Portugalii, 
Niemiec, Grecji, Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Rosji, Buł-
garii. Z Polski był jeden uczestnik, z Krakowa. 

Za rok odbędzie się kolejna edycja warsztatów.
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