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Leczenie raka trzustki to temat 
tegorocznych V Podlaskich Dni 
Chirurgicznych. Do Supraśla, 
aby podzielić się swoimi do‑

świadczeniami, przybyli eksperci z 
krajowych i białoruskich ośrodków 
akademickich. Konferencję zaszczy‑
cili swoją obecnością także seniorzy 
pankreatologii na Podlasiu, prof. prof.: 
A. Gabryelewicz, Z. Piotrowski oraz 
Z. Puchalski. Organizatorem spo‑
tkania, jak co roku, była II Klinika 
Chirurgii Ogólnej i Gastroenterolo‑
gicznej Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku. 

Obrady odbywały się w czterech 
sesjach. Dwie pierwsze obejmowały 
wystąpienia referatowe, zaś kolejne 
miały formułę debat tematycznych. 
Uroczyste otwarcie konferencji od‑
było się w Białostockim Teatrze La‑
lek. Wykład wprowadzający z historii 
chirurgii raka trzustki wygłosił doc. 
Bogusław Kędra, przewodniczący Ko‑
mitetu Organizacyjnego.

W drugim dniu obrad mówiono 
o „Skojarzonym leczeniu raka trzust‑
ki”. Zebrani wysłuchali wykładów: 
prof. Aliksandra Prokharau i dr. Vik‑
tora Strapki. Prof. E. Małecka Panas 
przedstawiła perspektywy wykrywa‑
nia raka trzustki, a prof. A. Kemona 
wskazał na patomorfologiczne aspekty 
raka przewodowego trzustki, kon‑

centrując się na ekspresji czynników 
molekularnych w raku. Prof. A. Szaw‑
łowski scharakteryzował skojarzone 
leczenie raka trzustki, prof. P. Richter 
wyjaśnił rolę radioterapii śródoperacyj‑
nej, a prof. M. Wojtukiewicz omówił 
znaczenie chemioterapii w uzupełnia‑
jącym leczeniu raka trzustki. Tę sesję 
referatową zakończył prof. P. Palusz‑
kiewicz wykładem na temat zaburzeń 
mechanizmów hemostazy pacjentów 
z rakiem trzustki. 

Kolejny blok tematyczny roz‑
poczęli: doc. A. Siemiątkowski i dr 
K. Piekarewicz wykładem na temat 
zwalczania bólu w raku trzustki. Na‑
stępnie prof. M. Pertkiewicz przed‑
stawił referat o zasadach żywienia 
pozajelitowego pacjentów z rakiem 
trzustki, w którym wskazał miejsce 
współczesnej endoskopii zabiegowej 
w terapii raka trzustki. Dr Z. Pate‑
la krótko omówił walory stosowania 
nowoczesnej emulsji tłuszczowej do 
żywienia pozajelitowego. Prof. K. Bie‑
lecki, wykładem na temat kontrowersji 
w leczeniu raka trzustki, zakończył 
sesję referatową. 

Jak co roku, najciekawszą dla 
zgromadzonych chirurgów częścią 
konferencji były debaty. Pierwszą z 
nich, na temat leczenia chirurgicznego 
raka trzustki, poprowadzili prof. prof.: 
P. Lampe i Z. Puchalski, zaś dru‑

gą, dotyczącą leczenia powikłań raka 
trzustki, moderowali prof. prof.: W. 
Krasnodębski i Z. Piotrowski. Pod‑
czas dyskusji wymieniano poglądy oraz 
ustalono aktualny sposób postępo‑
wania w skojarzonym leczeniu raka 
trzustki. Omówiono metody rozwią‑
zywania powikłań okołooperacyjnych 
po leczeniu chirurgicznym raka trzust‑
ki. Wymiana doświadczeń ekspertów 
z wielu ośrodków pankreatologicznych 
stała się podstawą do ustalenia stan‑
dardów postępowania w tym trudnym 
klinicznie zagadnieniu. 

W czasie tego krótkiego pobytu 
uczestnicy konferencji mieli również 
okazję obejrzeć, w supraskiej siedzibie 
Teatru Wierszalin, prapremierę sztu‑
ki „Lis” w reżyserii Piotra Tomaszuka 
oraz pooddychać świeżym powietrzem 
w pięknych plenerach Puszczy Kny‑
szyńskiej.

Kolejne, VI Podlaskie Dni Chi‑
rurgiczne dotyczyć będą leczenia no‑
wotworów żołądka. 
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