Urodziny Bohatera Borysa
Prof. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska z Kliniki Neurologii
Rozwojowej GUMed będzie jedną z prelegentek podczas
tegorocznych Urodzin Bohatera Borysa, które odbędą się 23
września br. o godz. 11. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.
Profesor zaprezentuje wykład
Tempus fugit, czyli opowieść
o znaczeniu szybkości w neurologii. O terapiach genowych
i perspektywach na przełom
opowie Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego we
Wrocławiu, a o badaniach prenatalnych w chorobach rzadkich prof. Krzysztof Łukaszuk
z Zakładu Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
GUMed. W trakcie wykładów
planowane są warsztaty dla
dzieci Zrozumieć Bohatera, dotyczące emocji towarzyszących
chorobie dziecka, które poprowadzą terapeuci ośrodka Zakątek Agi w Gdyni. Dodatkowo,
w związku z tym, że we wrześniu upłyną 3 lata od wspo-

mnianego przeszczepu u Bohatera Borysa, będzie to również
okazja, aby poświętować jego „nowe” trzecie urodziny. A jak
urodziny, to musi być kawa i tort. Całość uświetni występ
niepowtarzalnego i wyjątkowego zespołu Remont Pomp
z Gdańska (www.remontpomp.bandcamp.com). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. Wstęp
na wydarzenie jest bezpłatny,
liczba dostępnych miejsc jest
ograniczona.
Szczegóły na www.bohaterborys.pl/urodziny-bb oraz
www.fb.com/bohaterborys.
Urodziny Bohatera Borysa
to idea, za którą stoi potrzeba
systematycznego i konsekwentnego budowania wiedzy i świadomości społecznej
na temat chorób rzadkich, ich
wczesnego rozpoznawania
i diagnozowania, a także dostępnych w Polsce terapii leczniczych i rehabilitacyjnych.■

II Bałtyckie Spotkanie Ortopedyczne
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
GUMed wspólnie z Oddziałem Ortopedii i Traumatologii
Szpitala św. Wincentego a’Paulo z Gdyni w dniach 24-26
maja br. zorganizowała w Gdańsku II Bałtyckie Spotkanie
Ortopedyczne, których hasłem przewodnim było Standardy
diagnostyczno-lecznicze w ortopedii. Konferencja miała krajowy charakter, jednak dzięki współpracy organizatorów
z Polsko-Niemieckim oraz Polsko-Litewskim Towarzystwem
Przyjaciół Ortopedii wzięli w niej udział w charakterze wykładowców goście z zagranicy, m.in. prof. Mittelmeier z Niemiec oraz prof. Uvarovas z Litwy. W gronie wykładowców
z Polski znaleźli się wszyscy najbardziej znani znawcy poruszanych tematów.
Wydarzenie miało walor edukacyjny i praktyczny, gdyż
omówione i ujednolicone zostały istniejące zasady leczenia
w ortopedii. Program naukowy wypełniono wykładami na
temat standardów postępowania diagnostyczno-leczniczego w chirurgii kręgosłupa, w endoprotezoplastykach stawów
biodrowych i kolanowych, w urazach kończyny górnej, dolnej i miednicy, w łagodnych guzach kości, w urazach stopy,
stawu skokowego, nadgarstka i ręki oraz omówiono aspekty prawne w ortopedii.
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Poza sesjami naukowymi dla uczestników konferencji
odbyły się interesujące warsztaty z ultrasonografii stawów
biodrowych, warsztaty ultrasonografii kończyn górnych
i warsztat z mikrochirurgii ortopedycznej.
Edukacyjny program naukowy konferencji stworzył uczestnikom okazję do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń
w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
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