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W dniach 12-13 czerwca 2009 w Hanowerze odbył 
się 9. Zjazd Północnoniemieckiego Towarzystwa Otola-
ryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi oraz jednocześnie 
2. Niemiecko-Polskie Sympozjum Otolaryngologiczne. 
Organizatorem był prof. Hans J. Welkoborsky z ze-
społem Kliniki Laryngologii w Hanowerze (Klinikum 
Nordstadt) przy współpracy z prof. Witoldem Szyfterem, 
prof. Wiesławem Gołąbkiem, prof. Thomasem Eichhor-
nem (Klinika Laryngologii, Cottbus). Podstawowym 
założeniem konferencji była wymiana doświadczeń 
pomiędzy specjalistami z Niemiec i Polski. 

W pierwszym dniu sympozjum przedstawiono 27 
doniesień naukowych, w których omawiano następujące 
zagadnienia: implanty ślimakowe u osób starszych, 
implantowane aparaty słuchowe, postępowanie w przy-
padku niepowodzeń po pierwotnej radiochemioterapii, 
zastosowanie robotów w operacjach laryngologicznych, 
schorzenia oczodołu i tchawicy. Szczególne zaintere-
sowanie wzbudziła skonstruowana przez specjalistów 
z Kliniki Laryngologii w Erlangen udoskonalona wersja 
robota łączącego system nawigacji i telemanipulacji 
w chirurgii podstawy czaszki. Żywą dyskusję wzbudził 
problem chirurgii ratującej (salvage surgery), zachowania 
organu (organ preservation) u pacjentów po pierwotnej 
chemioradioterapii z powodu zaawansowanych nowo-
tworów głowy i szyi. Szczególną uwagę zwrócono na po-
zytywne doświadczenia Kliniki Laryngologii w Poznaniu 
z pacjentami poddanymi częściowej, rekonstrukcyjnej 
laryngektomii po pierwotnej radiochemioterapii. 

Następnego dnia konferencji zaprezentowano 34 
doniesienie o różnorodnej tematyce. Obejmowała ona 
m.in. doświadczenia zespołu z Goettingen związane 
z sialendoskopią – chirurgią minimalnie inwazyjną 
w przypadku schorzeń dużych gruczołów ślinowych; 
rzadki przypadek zespołu Grisela jako powikłanie 
operacji laryngologicznych; guzy woreczka endolim-
fatycznego. Jednak tematem wiodącym tego dnia były 
aparaty słuchowe implantowane do ucha środkowego. 
Swoimi doświadczeniami na ten temat dzielił się prof. 
Hans P. Zenner (Tübinngen) i prof. Steffen Maune 
(Köln). Równolegle z wykładami toczyła się ożywiona 
dyskusja. Omawiano m.in. wady i zalety Soundbridge 
versus Esteem II, wskazania i finansowanie implan-
tów ucha środkowego jako realnej alternatywy dla 
aparatów słuchowych. 

Całej konferencji towarzyszyła ekspozycja szeregu 
firm medycznych, zajmujących się produkcją i dystry-
bucją sprzętu medycznego oraz epitetyką czyli uzu-
pełnianiem ubytków kosmetycznych po operacjach 
okaleczających w zakresie głowy i szyi. 

Konferencja w Hanowerze, w której uczestniczy-
ło około 100 osób, była wartościowym wydarzeniem 
naukowym i szkoleniowym. Stworzyła ona już po raz 
drugi szanse wymiany poglądów i spotkania się lekarzy 
z Niemiec i Polski. Organizatorzy konferencji mają na-
dzieję na umocnienie relacji i kontynuację współpracy 
niemiecko-polskiej. 
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