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Sprawozdanie z konferencji Dziś i jutro anestezji regionalnej

W Poznaniu, w sali wykładowej Instytutu Biotechnologii 
PAN 29 marca br. odbyła się konferencja zatytułowana Dziś 
i jutro anestezji regionalnej. Miejsce, które często wykorzy-
stywane jest do przeprowadzania konferencji naukowych 
i tym razem okazało się dobrą lokalizacją dla zorganizo-
wania wykładu dla ponad 300 osób, z różnych części Polski 
związanych z anestezjologią regionalną.

Inicjatorami, a zarazem współorganizatorami spotka-
nia, byli profesor dr hab. Leon Drobnik z Katedry i Kliniki 
Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  oraz Wydawnictwo 
MediPage z Warszawy.

Tematyka konferencji w całości objęła zagadnienia 
związane z blokadami nerwów obwodowych. 

Jednym z zaproszonych gości był profesor Admir 
Hadžić (Nowy Jork, USA), którego wizyta zbiegła się z pro-
mocją pierwszego wydania polskiej edycji książki Blokady 
nerwów obwodowych. Zasady i praktyka - wyczerpującego 
podręcznika, który dostarcza dokładnych i najbardziej 
praktycznych instrukcji wykonywania blokad nerwów 
obwodowych. Autorami książki są profesor Admir Hadžić 
oraz profesor Jerry Vloka - eksperci z New York School 
of Regional Anesthesia - jednego z najbardziej znanych 
ośrodków szkoleniowo-naukowych w tej dziedzinie. 

Książkę można było nabyć bezpośrednio podczas kon-
ferencji, na stoisku Wydawnictwa MediPage.

Spotkanie rozpoczął wykład profesora Admira 
Hadžić’a, History, past and future of regional anesthesia. 

Wykładowca przekonał zebranych, że za wspaniałą przeszłością anestezji regionalnej, w której pionierskich prac 
dokonywali polscy lekarze, pojawiła się znana nam teraźniejszość, w której w rozwój regionalnej anestezji na 
świecie wkładają swą wiedzę i umiejętności anestezjolodzy z obu stron Atlantyku a przyszłość zapowiada nowe 
sposoby znoszenia bólu i dalsze zwiększanie bezpieczeństwa znieczulanych chorych.

Wśród pozostałych wykładowców nie mogło zabraknąć autorytetów polskiej anestezji regionalnej, profesor 
Ewy Mayzner-Zawadzkiej (Dziś i jutro polskiej anestezji regionalnej), która od lat promuje rozwój anestezji regio-
nalnej w Polsce, profesor Marii Wujtewicz i doktora Radosława Owczuka (Zaburzenia czynności elektrycznej serca 
w znieczuleniu) oraz doktora Marcina Rawicza (Anestezja regionalna u dzieci).

Mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień znakomitych poznańskich  wykładowców, którzy wzbogacili konferencję 
doniesieniami na temat anestezji regionalnej: doktor hab. Hanny Billert (Znieczulenie zewnątrzoponowe a odpo-
wiedź zapalna organizmu kobiety), doktora Krzysztofa Bieda (Znieczulenia przewodowe w leczeniu chirurgicznym 
chorób naczyń krwionośnych) oraz doktora Grzegorza Kowalskiego (Blokady zwojów współczulnych).

Znakomici wykładowcy i wybrana przez nich tematyka, wykładów, istotna w codziennej pracy każdego 
anestezjologa, były żywo przyjmowane przez uczestników spotkania. Przyjemnością było uczestniczenie w żywych 
i ciekawych dyskusjach, jakie ożywiały widownię po każdym wykładzie, niezależnie od tego, czy był on wygłoszony 
w języku angielskim, czy polskim. Poziom dyskusji odzwierciedlał i zainteresowanie i poziom wiedzy z zakresu 
regionalnej anestezji. Myślę, że promująca od wielu lat polską anestezję regionalną i wtapiająca ją w międzynaro-
dowe środowisko profesor Mayzner-Zawadzka, mogła odczuwać satysfakcję. Jeszcze większą satysfakcję sprawiało 

Podczas przerwy wszyscy uczestnicy mieli okazję 
otrzymać osobistą dedykację prof. Hadžića, 
na nowo zakupionym egzemplarzu książki.
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spostrzeżenie, że coraz młodsi anestezjolodzy majaą coraz 
więcej do powiedzenia.

Spotkanie, choć krótkie, okazało się owocne dając 
każdemu uczestnikowi impuls do pogłębiania wiedzy 
i umiejętności. 

Mamy nadzieję, że konferencja zapoczątkuje regularne 
spotkania poświęcone tematowi anestezji regionalnej także 
w historycznie źródłowej części kraju, stwarzając okazję do 
wymiany wiedzy i doświadczeń dla wielu anestezjologów 
z całej Polski.

Honorowy gość sympozjum, Dr Admir Hadżić, 
absolwent wydziału medycznego w Sarajewie, doktorant 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i profesor Columbia 
University, był w naszym kraju kolejny raz i widać było, że 

czuje się u nas jak u siebie. Mając za sobą już wiele osiągnięć, jako 46 latek pozostaje pełen radości życia i pew-
nie dysponuje bardziej elastycznym czasem, niż większość z nas, bo wystarcza go na występy w nowojorskim 
zespole blusowym i wydawanie płyt z koncertów i na sport, w którym jako florecista zdobywa puchary. Sukcesy 
w tej dziedzinie szermierki nie powinny dziwić, kłucie floretem, czy kłucie igłą Touhy, ma przecież daleko idące 
podobieństwa.

Dziękujemy Wydawnictwu MediPage za pomoc i użyczenie zdjęć z Konferencji
Redakcja „Anestezjologii i Ratownictwa”


