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Szanowni Paƒstwo

Niniejszy numer „Magazynu Otorynolaryn-
gologicznego” ma charakter okolicznoÊciowy.
W dniach 12–14 czerwca 2003 r. w Warszawie
odb´dzie si´ Mi´dzynarodowa Konferencja pn.
„POST¢PY W RYNOLOGII”. Dla polskich ryno-
logów b´dzie to szczególne wydarzenie. Po raz
pierwszy w historii naszej laryngologii przyje˝-
d˝a do nas elita rynologii Êwiatowej. Zaproszeni
goÊcie, najwi´ksze autorytety w tej dziedzinie,
poprowadzà wyk∏ady, seminaria i warsztaty,
podczas których uczestnicy Konferencji b´dà
mogli poznaç „state-of-the art” wspó∏czesnej
rynologii. B´dziemy mieli okazj´ porównaç nasze
metody leczenia oraz nasze mo˝liwoÊci z kie-
runkami wyznaczanymi przez wiodàce Êwiatowe
oÊrodki.

Jako organizator tego przedsi´wzi´cia
chcia∏bym w tym miejscu serdecznie podzi´ko-
waç wszystkim wyk∏adowcom za przyj´cie
zaproszenia, za ch´ç podzielenia si´ z nami
swojà wiedzà i doÊwiadczeniem. ObecnoÊç
naszych GoÊci w Polsce powinniÊmy potrak-
towaç jako wyraz przyjaêni wobec ca∏ej polskiej
spo∏ecznoÊci laryngologicznej.

Mam pe∏nà ÊwiadomoÊç, ˝e nie wszyscy
Koledzy zainteresowani uczestnictwem w Konfe-
rencji mogà wziàç w niej udzia∏. Jednà z przy-
czyn mo˝e byç wysoka op∏ata wpisowa, która
wynika z niezwykle wysokich kosztów organiza-
cyjnych. Z tego te˝ powodu nasza Redakcja
podejmuje starania, aby na ∏amach „Magazynu
Otolaryngologicznego” ukaza∏y si´ artyku∏y
opracowane na podstawie wyk∏adów przedsta-
wionych przez zaproszonych goÊci. Wielu z nich
ju˝ si´ zobowiàza∏o do ich przygotowania.

Zbli˝ajà si´ wakacje. Po goràcych dniach
pe∏nych rynologii b´dzie czas na refleksj´ i od-
poczynek. ̊ ycz´ Paƒstwu wspania∏ych urlopów,
pe∏nych s∏oƒca i uÊmiechu. A na pochmurne dni
proponuj´ zeszyty naszego pisma – sà tego
warte.

Serdecznie pozdrawiam

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Redaktor naczelny

Warszawa, czerwiec 2003
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RYNOLOGIA  W  KLINICE
OTOLARYNGOLOGII  AM  

W  WARSZAWIE  
NA  PROGU  XXI  WIEKU

Katedra i Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie, 
p.o. kierownika: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski,
ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa

W dniach 12–14 czerwca 2003 r. odb´dzie
si´ w Warszawie organizowana przez Klinik´
Otolaryngologii AM Mi´dzynarodowa Konfe-
rencja pn. „Post´py w rynologii”. Konferencja ta,
zorganizowana pod auspicjami European Rhino-
logic Society oraz European Academy of Facial
Plastic Surgery, b´dzie niewàtpliwie najpowa˝-
niejszym spotkaniem naukowym poÊwi´conym
rozpoznawaniu i leczeniu chorób jam nosa i za-
tok przynosowych w ostatnim dziesi´cioleciu
na terenie Polski. Zespó∏ warszawskiej Kliniki
pragnie organizacjà tego spotkania ukoronowaç
swà dotychczasowà dzia∏alnoÊç na rzecz propa-
gowania wspó∏czesnej myÊli rynologicznej.

Choroby jam nosa i zatok przynosowych za-
wsze traktowaliÊmy w Warszawie jako jedno
z najwa˝niejszych zagadnieƒ w otorynolaryngo-
logii. Dzi´ki wizytom prof. dr. med. Antoniego
Dobrzaƒskiego w Stanach Zjednoczonych
w pierwszych latach po zakoƒczeniu II. wojny
Êwiatowej nasza Klinika mog∏a wprowadziç
w ˝ycie wiele nowoczesnych w tych czasach
rynologicznych metod diagnostycznych i lecz-
niczych. W sposób szczególny problemami ryno-
logii zajmowa∏y si´ panie dr med. Miros∏awa
P´ska-Laskowska, Zofia Witwicka oraz Janina
Biskupska-Wi´cko. Zw∏aszcza dwie ostatnie Ko-
le˝anki prowadzi∏y wiele szkoleƒ indywidual-
nych oraz kursów doskonalàcych w rynochi-
rurgii. DoÊwiadczenia Kliniki warszawskiej w za-
kresie rynochirurgii znalaz∏y swe odbicie w uni-
kalnej wówczas monografii Zofii Witwickiej pt.
Chirurgiczne leczenie zniekszta∏ceƒ nosa (PZWL
1972), która wcià˝ jest poszukiwanym êród∏em
praktycznej wiedzy o technikach operacyjnych
dla chirurgów nosa i chirurgów plastyków.
Na poczàtku lat 70. prof. Zbigniew Bochenek,
nawiàzujàc szerokie kontakty z przodujàcymi

oÊrodkami otorynolaryngologii w Europie i Sta-
nach Zjednoczonych, widzia∏ koniecznoÊç uzu-
pe∏nienia dzia∏alnoÊci Kliniki w zakresie ryno-
logii o zagadnienia alergologii górnych dróg
oddechowych. Stworzono wi´c Poradni´ Alergo-
logii, której kierownikiem zosta∏ dr Edward
Zawisza, który doktoryzowa∏ si´ w roku 1973
na podstawie tezy pt. Epidemiologia py∏kowic
w Warszawie, a nast´pnie habilitowa∏ si´ w roku
1978 po przedstawieniu pracy pt. Swoista de-
sensybilitacja (odczulanie) chorób alergicznych
górnych dróg oddechowych. Lata 80. nie prze-
rwa∏y procesu kszta∏cenia w rynologii i w tej
dekadzie doc. Janina Wi´cko zorganizowa∏a kilka
kursów doskonalàcych. Jej dzia∏alnoÊç kontynu-
uje w latach 90. dr hab. med. Joanna Fruba, ha-
bilitujàca si´ w roku 2000 na podstawie pracy
pt. Zastosowanie p∏atów mi´Êniowo-skórnych
w operacjach guzów z∏oÊliwych g∏owy i szyi.
Istotnym dorobkiem pracowników naszego ze-
spo∏u by∏y jedne z pierwszych w Polsce badania
cytologii tkanek uzyskiwanych w biopsji cienko-
ig∏owej i cytologii z∏uszczajàcej. Szczególne
zas∏ugi ma na tym polu dr hab. med. Wanda
Makowska, habilitujàca si´ w roku 1987 na pod-
stawie pracy pt. WartoÊç kliniczna badania cyto-
logicznego w diagnostyce laryngologicznej. Do
zespo∏u rynologicznego do∏àczy∏ Boles∏aw
Samoliƒski, który uzyska∏ doktorat w roku 1987
po przedstawieniu pracy pt. Epidemiologia uczu-
leƒ górnych dróg oddechowych na roztocza,
habilitujàcy si´ w roku 1999 na podstawie opra-
cowania pt. Analiza wyników rynometrii aku-
stycznej na potrzeby diagnostyki rynoalergolo-
gicznej. Dzi´ki wyt´˝onej i systematycznej pracy
wy˝ej wymienionych Kole˝anek i Kolegów aler-
gologia stosowana na potrzeby otorynolaryngo-
logii rozwija∏a si´ w naszym oÊrodku niezwykle
dynamicznie. W roku 1995 Edward Zawisza uzy-
ska∏ tytu∏ profesora nauk medycznych i posze-
rzy∏ swà dzia∏alnoÊç naukowà i dydaktycznà,

prof. zw. dr hab. med. Grzegorz Janczewski
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doktoryzujàc i specjalizujàc w zakresie alergo-
logii wielu lekarzy. 

Zmiany polityczne, jakie zasz∏y w Polsce
na poczàtku lat 90., otworzy∏y nam okno na
Êwiat, stwarzajàc tym samym szans´ nawiàzy-
wania szerszych kontaktów naukowych i zawo-
dowych na arenie mi´dzynarodowej. Liderem
zespo∏u Êledzàcego pilnie post´py rynologii i
rynochirurgii Êwiatowej by∏ dr med. Antoni
Krzeski, który w 1993 r. jako pierwszy w Polsce
wprowadzi∏ do metod operacyjnych czynnoÊcio-
wà chirurgi´ endoskopowà zatok przynosowych.
Habilitowa∏ si´ w roku 1995 na podstawie pracy
pt. Rola kompleksu ujÊciowo-przewodowego
w patomechanizmie przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych, a w roku 2001 uzyska∏
tytu∏ profesora nauk medycznych. 

Wykorzystanie przemian ustrojowych za-
owocowa∏o kontaktami z wieloma przodujàcymi
oÊrodkami rynologicznymi w Europie i Stanach
Zjednoczonych. Dzi´ki tym kontaktom wielu
m∏odych cz∏onków naszego zespo∏u mog∏o odbyç
owocne szkolenia w ramach sta˝ów i kursów
w Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Ho-
landii, Szwajcarii, W∏oszech i Stanach Zjedno-
czonych. OÊmielam si´ twierdziç, ˝e zespó∏ ry-
nologiczny Kliniki warszawskiej da∏ si´ poznaç
na arenie mi´dzynarodowej, wzbudzajàc zainte-
resowanie Êwiatowego Êrodowiska rynologów
tym, co si´ dzieje w naszej Klinice, i ˝yczliwoÊç
dla naszej dzia∏alnoÊci.

Szczególnie przyjazne, aby nie rzec serdecz-
ne stosunki utrwali∏y naszà wspó∏prac´ z ze-
spo∏em Department of Otolaryngology Mayo
Medical School w Rochester (Minnesota, USA),
kierowanym przez prof. Thomasa McDonalda.
Wspólnie z Kolegami z tej Kliniki w czerwcu
1994 r. zorganizowaliÊmy kurs szkoleniowy pn.
„Chirurgia nosa i zatok przynosowych”. Wyk∏ady
prowadzili prof. prof.: Eugene B. Kern, Thomas
McDonald, Thomas McCaffrey, Georg W. Facer,
Grzegorz Janczewski oraz dr Antoni Krzeski,
i dr Janusz Kàcki. 

Pó∏ roku póêniej, w grudniu, na kolejnym
kursie pn. „Wspó∏czesne tendencje w leczeniu
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych”
znakomite wyk∏ady wyg∏osili prof. Heinz
Stammberger i doc. J. Kainz (Klinika ORL, Graz,
Austria) oraz prof. Valerie J. Lund (Instytut
Laryngologii i Otologii, Londyn). W lipcu 1995 r.
profesorowie Eugene B. Kern (USA) oraz Edgar
H. Huizing (Holandia) dzielili si´ z polskimi
rynologami swym bogatym doÊwiadczeniem
w ramach kursu pn. „Post´py w chirurgii nosa”.
W roku 1997 wspólnie z Klinikà ORL Mayo
Medical School zorganizowaliÊmy kilkudniowy

kurs, którego tematem by∏o „Praktyczne podej-
Êcie do guzów g∏owy i szyi”. Poza szefem tej
Kliniki, prof. Thomasem McDonaldem, wyk∏ady
przedstawili prof. prof. E. B. Kern, K. D. Olsen, L.
W. DeSanto, J. A. Garrity, D. A. Sherris oraz B. W.
Pearson. Starajàc si´ nieustannie podà˝aç
Êladem rozwoju wspó∏czesnej rynochirurgii,
w 2000 r. zorganizowaliÊmy szkolenie, którego
g∏ównym problemem by∏a rynoplastyka z dost´-
pu zewn´trznego. W czasie tego kursu przekazy-
wali nam swà wiedz´ wybitni znawcy tematu,
prof. prof.: G.J. Nolst Trenite z Holandii, D.M.
Toriumi z USA i P. Palma z W∏och. Oprócz kursów
nasza Klinika, wspó∏pracujàc z Zak∏adem Ana-
tomii Prawid∏owej Cz∏owieka AM w Warszawie,
kierowanym przez prof. Bogdana Ciszka, orga-
nizuje systematycznie szkolenia dost´pne dla
wszystkich ch´tnych kolegów z ca∏ej Polski.
Dzi´ki tej wspó∏pracy sta∏o si´ mo˝liwe doskona-
lenie, zw∏aszcza w chirurgii endoskopowej jam
nosa i zatok przynosowych, metodà szkolenia
si´ w tych operacjach na zw∏okach. Celem tych
szeroko zakrojonych dzia∏aƒ jest stworzenie
polskiemu Êrodowisku otorynolaryngologów
mo˝liwoÊci zetkni´cia si´ z najwybitniejszymi
autorytetami w dziedzinie rynologii oraz sku-
teczne przenoszenie zdobyczy tej specjalnoÊci
do naszej codziennej praktyki w Polsce. Po-
wszechne zainteresowanie polskich Kole˝anek
i Kolegów naszym programem Êwiadczy o
potrzebie prowdzenia tej dzia∏alnoÊci.

Istotnym wk∏adem zespo∏u Kliniki warszaw-
skiej w udost´pnianie wiedzy w zakresie wspó∏-
czesnej rynologii jest opracowanie podr´cznika pt.
Choroby nosa i zatok przynosowych pod redakcjà
Antoniego Krzeskiego i Grzegorza Janczewskiego.
O celowoÊci opracowania tego pierwszego po woj-
nie nowoczesnego polskiego podr´cznika rynologii
(ostatni podr´cznik na ten temat, autorstwa prof.
Jana Szmur∏y, ukaza∏ si´ w Wilnie w 1936 r.)
Êwiadczy ukazujàce si´ w∏aÊnie jego trzecie wyda-
nie w wersji uzupe∏nionej. W roku 2000 do ràk
Czytelników trafi∏a te˝ monografia pt. Boczna
Êciana jamy nosowej pod redakcjà Antoniego
Krzeskiego i Ewy Tomaszewskiej, ksià˝ka której
znajomoÊç wprowadza lekarza praktyka w z∏o˝onà
i wa˝nà dla rynochirurga okolic´ anatomicznà.
Przy wspó∏pracy z firmà Servier wydano te˝ na
p∏ytach CD multimedialne materia∏y szkoleniowe
poÊwi´cone nie˝ytom nosa zredagowane przez ze-
spó∏ pod kierunkiem prof. A. Krzeskiego.

Ostatnie lata to okres prowadzenia inten-
sywnych badaƒ naukowych, dzi´ki którym w na-
szej Klinice powsta∏y dwie prace habilitacyjne
z zakresu rynologii oraz osiem prac doktorskich.
Obroniona w roku 2000 przez dr med. Magdale-

▲
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A K A D E M I A
O T O R Y N O -

L A RY N G O L O G I I

PROGRAM 
KURSÓW SZKOLENIOWYCH 

W ROKU 2003

1. Wspó∏czesne metody badaƒ narzàdu s∏uchu 
i równowagi 
3–4 kwiecieƒ 
Kierownik naukowy: dr hab. med. in˝. K. Kochanek
Kurs podstawowy
Koszt uczestnictwa – 500 z∏

2. Podstawowe techniki mikrochirurgii ucha
8–9 maj 
Kierownik naukowy: dr hab. med. K. Niemczyk
Kurs doskonalàcy
LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

3. Mi´dzynarodowa Konferencja 
„POST¢PY W RYNOLOGII”
12–14 czerwiec 
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. G. Janczewski
www. amwaw.edu.pl/~kro/

4. Podstawy foniatrii
10–11 paêdziernik 
Kierownik naukowy: 
prof. dr hab. med. B. Maniecka-Aleksandrowicz
Kurs podstawowy
Koszt uczestnictwa – 300 z∏

5. Diagnostyka i leczenie guzów przyusznicy
23–24 paêdziernik 
Kierownik naukowy: dr hab. med. E. Osuch-Wójcikiewicz
Kurs podstawowy
Koszt uczestnictwa – 500 z∏

6. Podstawy chirurgii rekonstrukcyjnej 
w otolaryngologii
20–21 listopad 
Kierownik naukowy: dr n. med. P. Ch´ciƒski
Kurs podstawowy
Koszt uczestnictwa – 500 z∏

7. Chirurgia perlaka koÊci skroniowej
4–5 grudzieƒ 
Kierownik naukowy: dr hab. med. K. Niemczyk
Kurs doskonalàcy
Koszt uczestnictwa – 500 z∏

ZG¸OSZENIA:
Klinika Otolaryngologii AM
ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa
tel. 658 36 48,   fax: 658 03 13

Katedra i Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie
n´ Arcimowicz praca pt. Przewlek∏y proces
zapalny jako przyczyna rozwoju polipów nosa
otrzyma∏a w roku 2002 wyró˝nienie Rady Wy-
dzia∏u Lekarskiego AM oraz Nagrod´ Naukowà
PTORL-ChGiS im. prof. Jana Miodoƒskiego.

Na terenie Kliniki stworzono Pracowni´
Endoskopowà Górnych Dróg Oddechowych oraz
Pracowni´ Badaƒ CzynnoÊciowych Uk∏adu Od-
dechowego. Dzi´ki temu wprowadzono technik´
endoskopowà oraz metody obiektywnych badaƒ
przep∏ywu powietrza przez jamy nosa do co-
dziennej praktyki badaƒ diagnostycznych nosa
i nowoczesnej chirurgii zatok przynosowych.
Prowadzone sà tak˝e badania nad narzàdem
w´chu, a zw∏aszcza nad w´chowymi potencja-
∏ami wywo∏anymi. W naszej pracy ÊciÊle wspó∏-
pracujemy z Kolegami pulmonologami z Kliniki
Chorób P∏uc AM oraz z Instytutem Gruêlicy
i Chorób P∏uc w Warszawie.

W roku 2001 z naszego zespo∏u zosta∏ wyod-
r´bniony si´ Samodzielny Zak∏ad Alergologii
i Immunologii Klinicznej, podleg∏y Wydzia∏owi
Nauki o Zdrowiu AM, którego kierownikiem jest
aktualnie dr hab. med. Boles∏aw Samoliƒski.

W roku 2000 w czasie mi´dzynarodowej
konferencji pn. „Nose 2000 and Beyond” odbytej
w Waszyngtonie rynologia polska i jej dokonania
zosta∏y docenione z∏otym medalem uzyskanym
w kategorii „Case of Millenium Competition” po
przedstawieniu pracy dr A. Galewicz-Zieliƒskiej
i wspó∏autorów Invasive fungal rhinosinusitis in
a patient with acute myeloblastic leukemia.

Równie˝ w roku 2000 Polska sta∏a si´ cz∏on-
kiem European Rhinologic Society, które wy-
bra∏o na przedstawiciela polskiego Êrodowiska
rynologicznego prof. dr. hab. med. Antoniego
Krzeskiego, oraz cz∏onkiem International Rhino-
logic Society. OÊrodek rynologiczny warszaw-
skiej Kliniki Otolaryngologicznej ma ambicje
nadal dotrzymywaç kroku temu wszystkiemu, co
mo˝na nazwaç wspó∏czesnoÊcià w rozpoznawa-
niu i leczeniu chorób jam nosa i zatok przynoso-
wych. Czujemy si´ w obowiàzku nieustannie
dzieliç si´ naszà wiedzà i naszym doÊwiadcze-
niem z ca∏ym Êrodowiskiem otorynolaryngo-
logów polskich, b´dàc jednymi z najlepszych, ale
nie jedynymi, którzy w tej dziedzinie majà coÊ do
powiedzenia nie tylko na terenie Polski.

Opuszczajàc po 25 latach stanowisko kie-
rownika warszawskiej Kliniki Otolaryngologii
mam poczucie dobrze spe∏nionego obowiàzku
zwiàzanego z tà pozycjà: nie przeszkadza∏em,
pomaga∏em w ramach swych skromnych mo˝li-
woÊci intelektualnych i organizacyjnych, a dzi-
siaj odczuwam dum´ z dokonaƒ moich Uczniów
i Wspó∏pracowników. Niech Im si´ darzy!  ●



KONFERENCJE  I  KURSY  RYNOLOGICZNE  
ORGANIZOWANE  W  KLINICE  OTOLARYNGOLOGII  AM

w  WARSZAWIE  W  LATACH  1994–2003
1. I Mi´dzynarodowy Kurs

Chirurgii Nosa i Zatok Przy-
nosowych
– czynnoÊciowa i estetyczna 

septorynoplastyka
– podstawy chirurgii zatok 

przynosowych
Warszawa, 15–17 czerwca 1994

Wyk∏adowcy:
● prof. Grzegorz Janczewski
● prof. Eugene B. Kern
● prof. Thomas J. McDonald
● prof. Thomas V. McCaffrey
● dr Antoni Krzeski
● dr. George W. Facer
● dr Boles∏aw Samoliƒski
● dr Janusz Kàcki

2. Mi´dzynarodowe Sympozjum
„Wspó∏czesne metody lecze-
nia przewlek∏ego zapalenia 
zatok przynosowych”
Warszawa, 16–17 grudnia 1994

Wyk∏adowcy:
● prof. Valerie J. Lund
● prof. Heinz Stammberger
● doc. Josef Kainz
● prof. Grzegorz Janczewski
● prof. Teresa Goêdzik-˚o∏nierkiewicz
● dr Antoni Krzeski
● dr Boles∏aw Samoliƒski
● dr Romana Bogus∏awska-

-Staniaszczyk
● dr Krzysztof Kochanek

3. II Mi´dzynarodowy Kurs 
„Podstawy Chirurgii Nosa"
Warszawa, 1–3 lipca 1995

Wyk∏adowcy:
● prof. Eugene B. Kern
● dr hab. Antoni Krzeski
● zespó∏ lekarzy Kliniki

Otolaryngologii

4. Mi´dzynarodowe Sympozjum 
„Praktyczne podejÊcie do 
guzów g∏owy i szyi"
Warszawa, 23–26 czerwca 1997

Wyk∏adowcy:
● prof. Grzegorz Janczewski

● prof. Thomas J. McDonald
● prof. Jacek Szmidt
● prof. Kerry D. Olsen
● prof. Eugene B. Kern
● dr hab. Wanda Makowska
● dr hab. Antoni Krzeski
● dr Laurence W. DeSanto
● dr Wojciech Bartmiƒski
● dr James A. Garrity
● dr David A. Sherris
● dr Joanna Fruba
● dr Ewa Osuch-Wójcikiewicz
● dr Brus W. Pearson

5. I Kurs Chirurgii Endoskopowej
Zatok Przynosowych
Warszawa, 11–15 listopada 1997

Wyk∏adowcy:
● dr hab. Antoni Krzeski
● dr hab. Bogdan Ciszek
● zespó∏ lekarzy Kliniki

Otolaryngologii

6. II Kurs Chirurgii Endoskopowej
Zatok Przynosowych
Warszawa, 12–14 listopada 1998

Wyk∏adowcy:
● prof. Grzegorz Janczewski
● dr hab. Bogdan Ciszek
● dr hab. Antoni Krzeski
● dr Jaros∏aw Balcerzak
● dr Romuald Wielgosz
● piel. Jolanta Wierzchowska

7. III Mi´dzynarodowy Kurs 
„Post´py w chirurgii nosa”
Warszawa, 31 maja–2 czerwca 1999

Wyk∏adowcy:
● prof. Grzegorz Janczewski
● prof. Eugene B. Kern
● prof. Edgar H. Huizing
● prof. Mieczys∏aw Chmielik
● dr hab. Bogdan Ciszek
● dr hab. Antoni Krzeski
● dr Pawe∏ Dobrzyƒski
● dr Joanna Fruba
● dr Boles∏aw Samoliƒski
● dr Jaros∏aw Balcerzak
● lek Agnieszka J´drusik

8. IV Mi´dzynarodowy Kurs 
„Rynoplastyka z dost´pu 
zewn´trznego"
Warszawa, 23–25 czerwca 2000

Wyk∏adowcy:
● prof. Grzegorz Janczewski
● prof. Gilbert J. N. Trenité
● prof. Pietro Palma
● prof. Dean M. Toriumi
● dr hab. Antoni Krzeski
● lek Agnieszka J´drusik

9. III Kurs Chirurgii Endoskopowej
Zatok Przynosowych
Warszawa, 22–24 marca 2001

Wyk∏adowcy:
● prof. Grzegorz Janczewski
● prof. Antoni Krzeski
● prof. Bogdan Ciszek
● prof. Witold Szyfter
● dr hab. Wojciech Golusiƒski
● dr Jaros∏aw Balcerzak
● zespó∏ lek. Kliniki Otolaryngologicznej

10. Mi´dzynarodowa Konferencja
„Post´py w Rynologii"
Warszawa, 12–14 czerwca 2003

Wyk∏adowcy:
● prof. Bernard Arnoux
● dr Timothy Beale
● prof. Ewa Bernatowska
● prof. Paolo Castelnuovo
● prof. Peter A. R. Clement
● prof. Antoni Krzeski
● prof. Eugene B. Kern
● prof. Valerie J. Lund
● prof. Leslie Michaels
● prof. Thomas J. McDonald
● dr Kerry D. Olsen
● dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
● dr John F. Pallanch
● prof. Pietro Palma 
● prof. Ruby Pawankar
● prof. Gerhard Rettinger
● dr Glenis Scadding
● prof. Heinz Stammberger
● prof. Eberhard Stennert
● prof. Andrzej Szczeklik
● prof. M. Eugene Tardy 
● prof. Edward Zawisza
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CZ¸ONKOWIE  HONOROWI
STOWARZYSZENIA

„RYNOLOGIA  POLSKA”

LAUDACJA CZ¸ONKÓW HONOROWYCH

Wdzi´cznoÊç jest uczuciem wyjàtkowym, cz´-
sto wstydliwym bàdê Êwiadomie t∏umionym. Jest
te˝ uczuciem najbardziej ulotnym, szczególnie
szybko wymazywanym z pami´ci. Nowy S∏ownik
J´zyka Polskiego PWN podaje nast´pujàcà, suchà
definicj´ wdzi´cznoÊci: „pozytywne uczucie
zwiàzane z pami´cià o wyÊwiadczonej przez
kogoÊ przys∏udze, o doznanym dobrodziejstwie
itp.” Niejednokrotnie korzystamy z ˝yczliwoÊci
bliênich, zajmujemy im czas swoimi sprawami,
otrzymujemy od nich tak wiele, a ca∏oÊç kwitu-
jemy jednym s∏owem: dzi´kuj´. Ich ˝yczliwe ra-
dy uznajemy za swoje decyzje nie pojmujàc, ˝e
winni jesteÊmy okazaç wdzi´cznoÊç. Wyra˝anie
wdzi´cznoÊci cz´sto bywa uznawane za ch´ç
przypodobania si´ czy wr´cz za lizusostwo, bywa
odbierane jako postawa upokarzajàca. W taki
sposób na okazywanà wdzi´cznoÊç reagujà ludzie
o ma∏ych sercach i rozumach. 

W Êwiecie medycyny zdobywanie wiedzy
odbywa si´ przede wszystkim w relacji mistrz –
uczeƒ. Dobre rady starszego kolegi, które wy-
nikajà nie tylko z jego wiedzy, ale i doÊwiad-
czenia, sà wartoÊciami nie do przecenienia.
Kiedy okrzepniemy w sztuce lekarskiej, jak˝e
cz´sto uwa˝amy, ˝e posiadanà wiedz´ i umie-
j´tnoÊci osiàgn´liÊmy tylko i wy∏àcznie dzi´ki
swojej pracy. Rzadko si´ zastanawiamy, jak
wiele zawdzi´czamy swoim nauczycielom, ich
poÊwi´ceniu, ˝yczliwoÊci i cierpliwoÊci.

Rynologia polska w ostatnim dziesi´cioleciu
dokona∏a niezwyk∏ego post´pu. By∏ on mo˝liwy
mi´dzy innymi dzi´ki ˝yczliwoÊci wielu ryno-
logów o Êwiatowym autorytecie. Pragnàc im
podzi´kowaç i okazaç swà wdzi´cznoÊç, wystà-

pi∏em z wnioskiem o nadanie kilkorgu z nich
godnoÊci Cz∏onka Honorowego Stowarzyszenia
„Rynologia Polska”. 

7 maja 2003 r. Walne Zgromadzenie Cz∏on-
ków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynologii
Polskiej podj´∏o uchwa∏´ o nadaniu godnoÊci
Cz∏onka Honorowego nast´pujàcym osobom:
prof. Valerie J. Lund – profesorowi rynologii,
Honorowemu Konsultantowi w Otolaryngologii
z Instytutu Laryngologii i Otologii w Londynie
w Wielkiej Brytanii, prof. Eugene B. Kernowi –
profesorowi rynologii i chirurgii plastycznej
twarzy z Mayo Medical School w Rochester
w Stanach Zjednoczonych, prof. Heinzowi
Stammbergerowi – profesorowi i kierownikowi
Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii G∏owy i Szyi
w Grazu w Austrii oraz prof. Grzegorzowi Jan-
czewskiemu – kierownikowi Katedry i Kliniki
Otolaryngologii Akademii Medycznej w War-
szawie. 

Sà to osoby, którym wspó∏czesna polska ryno-
logia zawdzi´cza niezmiernie du˝o. Mo˝na ich
zaliczyç do grona autorów zbli˝enia polskiej la-
ryngologii do medycyny zachodnioeuropejskiej
i amerykaƒskiej. Trudno to przeceniç w czasach
wielkich staraƒ Êrodowisk intelektualnych na
rzecz nadrobienia zaleg∏oÊci naszego kraju oraz
w przededniu integracji ze Wspólnotà Euro-
pejskà. Wielkà sztukà w czasach prze∏omu jest
nie tylko przetrwanie, ale – a mo˝e przede
wszystkim – màdre wykorzystanie nadchodzà-
cych zmian.

Na poczàtku lat 90., które przynios∏y zupe∏nie
nowà sytuacj´ polityczno-ekonomicznà, profesor
Grzegorz Janczewski z charakterystycznym dla
siebie wyczuciem chwili, màdroÊcià i perspek-
tywicznym myÊleniem dostrzeg∏ szanse dla roz-
woju polskiej otolaryngologii, nawiàzujàc inten-
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sywne kontakty z oÊrodkami w Europie Za-
chodniej i Stanach Zjednoczonych. Po „drugiej”
stronie spotka∏ si´ w wielkà ˝yczliwoÊcià i zain-
teresowaniem ludzi uchodzàcych dzisiaj za naj-
wi´ksze autorytety w dziedzinie rynologii. Wraz
ze swoim zespo∏em potrafi∏ przekonaç wybit-
nych otolaryngologów do wspó∏pracy z polskimi
oÊrodkami oraz, co tak˝e wa˝ne, zyskaç ich
szacunek i sympati´. Te owocne i przyjazne
kontakty by∏y mo˝liwe, albowiem adwersarzami
staraƒ profesora Janczewskiego okaza∏y si´ wy-
bitne postaci wspó∏czesnej Êwiatowej rynologii. 

Polscy otolaryngolodzy mieli wielokrotnie
okazj´ s∏uchaç wyk∏adów i uczestniczyç w kur-
sach prowadzonych przez profesora Kerna,
ucznia wielkiego Maurice’a Cottle’a, cz∏owieka
o nieprzeci´tnej osobowoÊci, wyjàtkowym talen-
cie chirurgicznym i dydaktycznym. Wieloletnia
wspó∏praca z prof. E.B. Kernem zaowocowa∏a
wydaniem d∏ugo oczekiwanego podr´cznika
poÊwi´conego chorobom nosa i zatok przyno-
sowych oraz podr´cznika omawiajàcego pod-
stawy chirurgii nosa. Ponadto prof. Kern by∏
rzecznikiem przyj´cia Polski do International
Rhinologic Society, które nastàpi∏o w roku 2000.
W spotkaniach naukowo-dydaktycznych organi-
zowanych w Warszawie wielokrotnie brali ak-
tywny udzia∏: prof. V. J. Lund, której szerokie
zainteresowania naukowe obejmujà zarówno
rynologi´ zachowawczà, jak i chirurgicznà, oraz
prof. H. Stammberger – wychowanek i godny
nast´pca prof. Messerklingera, wspó∏twórca
nowoczesnej chirurgii zatok przynosowych. Za
goÊcin´ odwzajemniali si´, umo˝liwiajàc pol-
skim otolaryngologom udzia∏ w kursach i sta-
˝ach zagranicznych w prowadzonych przez nich
klinikach. Za to bezinteresowne zaanga˝owanie
w sprawy polskiej rynologii, wielkà pomoc
i przyjaêƒ spo∏ecznoÊç nasza okazuje wdzi´cz-
noÊç, nadajàc profesorom: Lund, Kernowi,
Stammbergerowi i Janczewskiemu godnoÊç
Cz∏onków Honorowych Stowarzyszenia
„RYNOLOGIA POLSKA”.

UroczystoÊç wr´czenia dyplomów oraz statu-
etek „Artifex Rhinologiae” (Mistrz Rynologii)
odb´dzie si´ w czerwcu bie˝àcego roku w
Warszawie podczas Mi´dzynarodowej Konfe-
rencji „Post´py Rynologii”.●

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Przewodniczàcy Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju Rynologii Polskiej

Statuetka „Artifex Rhinologiae” przyzna-
wana Cz∏onkom Honorowym Stowarzyszenia
„RYNOLOGIA POLSKA” projektu prof.
Grzegorza Kowalskiego z Akademii Sztuk
Pi´knych w Warszawie.
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prof.  EUGENE  B.  KERN
ARTIFEX  RHINOLOGIAE

Eugene Barton Kern jest emerytowanym
profesorem otolaryngologii Szko∏y Medycznej
Mayo Clinic w Rochester (USA). Od ponad 30 lat
pe∏ni funkcj´ konsultanta w dziedzinie otolaryn-
gologii w Klinice Mayo, jest równie˝ cz∏onkiem
jej zarzàdu. Wykszta∏cenie medyczne zdobywa∏
na uczelniach Ameryki Pó∏nocnej i Francji w
latach 1959–1963 (Muhlenberg College, Allen-
town, USA; Sorbona, Pary˝, Francja; Temple
University, Filadelfia, USA). W roku 1968 z∏o˝y∏
egzamin specjalizacyjny z otolaryngologii. Tytu∏
Master of Surgery uzyska∏ w 1975 r. na Uniwer-
sytecie Minnesoty w Minneapolis. 

Od samego poczàtku kariery zawodowej jest
zwiàzany z Klinikà Mayo, w której pe∏ni∏ funkcje

zarówno kliniczne, jak i dydaktyczne. W latach
70. by∏ za∏o˝ycielem Laboratorium Rynomano-
metrycznego oraz Laboratorium Cytologii Nosa
w tej Klinice. Mia∏ równie˝ swój wk∏ad w pio-
nierskie prace nad przeznosowà chirurgià przy-
sadki mózgowej. Jest twórcà wziernika wykorzy-
stywanego przy operacjach przysadki mózgowej
oraz silikonowej protezy przegrody nosa. Jego
dorobek naukowy to ponad 200 publikacji,
których tematyka cz´sto wykracza poza ramy
uwielbianej przez niego rynologii. Za swoje osià-
gni´cia naukowe profesor Kern by∏ wielokrotnie
nagradzany, otrzyma∏ mi´dzy innymi: Pierwszà
Nagrod´ Amerykaƒskiej Akademii Oftalmologii
i Otolaryngologii za Podstawowà Prac´ Badaw-
czà w Otolaryngologii, Pierwszà Nagrod´ Benja-
mina Schustera za Prac´ Badawczà, trzykrotnie
Honorowà Nagrod´ Maurice’a Cottle’a, Nagrod´
Maurice’a Cottle’a w dziedzinie Rynologii,
Pierwszà Nagrod´ Amerykaƒskiej Akademii
Oftalmologii i Otolaryngologii za Klinicznà Prac´
Badawczà, Honorowà Nagrod´ Z∏otego Lustra
Czo∏owego. 

Równolegle z pracà naukowà profesor Kern
prowadzi∏ bogatà dzia∏alnoÊç pozauniwersytec-
kà, pe∏ni∏ wiele zaszczytnych funkcji, m.in. prze-
wodniczàcego Komitetu Naukowego Amerykaƒ-
skiego Towarzystwa Rynologicznego, dyrektora
Amerykaƒskiej Akademii Chirurgii Plastycznej
i Rekonstrukcyjnej Twarzy, przewodniczàcego
Mi´dzynarodowego Towarzystwa Rynologiczne-
go (IRS), przewodniczàcego Amerykaƒskiego To-
warzystwa Rynologicznego, przewodniczàcego
Komitetu Rynologicznego Amerykaƒskiej Akade-
mii Otolaryngologii – Chirurgii G∏owy i Szyi. Pro-
fesor Kern jest ponadto cz∏onkiem Komitetu
Redakcyjnego „Otolaryngology – Head and Neck
Surgery Journal” oraz „Journal of Rhinology”. Za
swój wk∏ad w rozwój otolaryngologii zosta∏ uho-
norowany tytu∏em Wybitnego Zagranicznego
Cz∏onka Belgijskiego Towarzystwa Otolaryngo-
logów – Chirurgów G∏owy i Szyi, tytu∏em Hono-
rowego Cz∏onka Towarzystwa Rynologicznego
Wenezueli oraz godnoÊcià Cz∏onka Honorowego
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów –
Chirurgów G∏owy i Szyi, którà otrzyma∏
w 2000 r.  ●

EUGENE B. KERN, M.D., M.S.
Endicott Professor of Medicine
Professor in Rhinology and Facial Plastic Surgery
Mayo Medical School
Rochester, MN, USA
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prof.  VALERIE  J.  LUND
ARTIFEX  RHINOLOGIAE

VALERIE J. LUND, M.S., FRCS FRCSEd
Professor in Rhinology
Honorary Consultant ENT Surgeon
Institute of Laryngology and Otology
London, UK

Valerie Joan Lund jest profesorem rynologii
w Instytucie Laryngologii i Otologii Uniwersyte-
tu w Londynie. Pe∏ni funkcj´ honorowego kon-
sultanta w dziedzinie otolaryngologii w Royal
National Throat Nose, and Ear Hospital, Moor-
fields Eye Hospital oraz Great Ormond Street
Hospital for Children. Studia medyczne na
Uniwersytecie Londyƒskim ukoƒczy∏a w 1977 r.
W roku 1982  zda∏a egzamin koƒcowy i sta∏a si´
Cz∏onkiem Królewskiego Kolegium Chirurgów
(FRCS). W roku 1987 przyznano jej tytu∏ Master

of Surgery Uniwersytetu w Londynie. W swoim
dorobku ma wiele opublikowanych prac doty-
czàcych wszystkich aspektów chorób nosa i za-
tok przynosowych. Za swój wk∏ad na tym polu
otrzyma∏a wiele znaczàcych nagród i nominacji,
m.in.: Nagrod´ Specjalnà Europejskiego Towa-
rzystwa Rynologicznego (ERS) (1986), Nagrod´
Wystawy Naukowej BACO (1987), Nominacj´ na
Cz∏onka ORLAS (1990), Nagrod´ za Zas∏ugi
Amerykaƒskiego Towarzystwa Rynologicznego
(1992), Nagrod´ za Zas∏ugi ERS (1996), Nagrod´
za Doskona∏oÊç ERS (1998), Nominacj´ na Ho-
norowego Cz∏onka Niemieckiego Towarzystwa
Otolaryngologów Chirurgów G∏owy i Szyi
(1998), Nominacja na Honorowego Cz∏onka
Duƒskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chi-
rurgów G∏owy i Szyi (2001). Od poczàtku lat 80.
profesor Lund poÊwi´ci∏a si´ zagadnieniom en-
doskopowej chirurgii zatok przynosowych i jej
szerokiemu zastosowaniu. Szczególne zaintere-
sowanie poÊwi´ca równie˝ chorobom nowotwo-
rowym zatok przynosowych. Opierajàc si´ na
materiale w∏asnym ponad 1000 pacjentów zope-
rowanych w ciàgu 25 lat pracy, opublikowa∏a
ksià˝k´ pt. Tumours of the upper jaws oraz prze-
prowadzi∏a szeroko zakrojone badania prospek-
tywne poÊwi´cone temu zagadnieniu. 

Profesor Lund przewodniczy∏a pracom nad
pierwszym Mi´dzynarodowym Konsensusem
w Rozpoznawaniu i Leczeniu Zapalenia B∏ony
Âluzowej Nosa oraz pracom Mi´dzynarodowej
Grupy Roboczej ds. Infekcyjnego Zapalenia
B∏ony Âluzowej Nosa i Zatok Przynosowych.
Obecnie jest cz∏onkiem grupy specjalistów
WHO, prowadzàcej badania nad alergicznym
nie˝ytem nosa i jego wp∏ywem na astm´
oskrzelowà. 

Profesor Lund piastuje równie˝ wiele krajo-
wych i mi´dzynarodowych funkcji administra-
cyjnych, obecnie jest mi´dzy innymi: przewodni-
czàcà Komitetu Naukowego British Academic
Conference in Otolaryngology (która odb´dzie
si´ w po∏owie bie˝àcego roku), przewodniczàcà
Komisji Naukowej oraz cz∏onkiem Zarzàdu Kró-
lewskiego Kolegium Chirurgów Anglii. W roku
2002 zosta∏a nagrodzona tytu∏em profesora
Towarzystwa im. Arthura Simmsa.  ●
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prof.  HEINZ  R.  STAMMBERGER
ARTIFEX  RHINOLOGIAE

HEINZ R. STAMMBERGER, M.D., Hon. FRCSEd
Professor and Chair 
Department of General ENT, Head and Neck
Surgery
University Hospital 
Graz, Austria 

Profesor Heinz Richard Stammberger jest
kierownikiem Kliniki Otolaryngologii Wydzia∏u
Lekarskiego Uniwersytetu w Grazu (Austria) –
uczelni, której jest równie˝ absolwentem (rocz-
nik 1973). Specjalizacj´ w dziedzinie otolaryn-
gologii rozpoczà∏ w 1975 r. pod kierownictwem
profesora Messerklingera. Egzamin specjaliza-
cyjny z∏o˝y∏ w 1980 r. Jest równie˝ specjalistà
w dziedzinie alergologii i histopatologii. W roku

1984 uzyska∏ tytu∏ doktora habilitowanego nauk
medycznych, a ju˝ w 1988 r. – tytu∏ profesora.
W pracy naukowej koncentruje si´ na zagadnie-
niach przewlek∏ego zapalenia zatok i polipowa-
toÊci nosa oraz problemach mykologicznych
w otolaryngologii. W swoim dorobku ma 230
opublikowanych prac naukowych, w tym rów-
nie˝ rozdzia∏y podr´czników. Wyg∏osi∏ ponad
700 wyk∏adów na ca∏ym Êwiecie oraz prowadzi∏
ponad 100 kursów czynnoÊciowej chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych (FESS) na
wszystkich kontynentach. Od roku 1986 w Kli-
nice Otolaryngologii Uniwersytetu w Grazu or-
ganizuje kursy FESS. Od tego czasu jego Klinik´
odwiedzi∏o ponad 3000 otolaryngologów. 

Za dzia∏alnoÊç naukowà profesor Stamm-
berger zosta∏ uhonorowany wieloma nagro-
dami, odznaczeniami i nominacjami, mi´dzy
innymi: szeÊciokrotnie Nagrodà Naukowà Au-
striackiego Towarzystwa Otolaryngologów, Na-
grodà im. George’a Davey Howella Uniwersyte-
tu w Londynie (1994), Medalem Niepodleg∏oÊci
Pierwszego Orderu Królestwa Jordanii (1995),
Nagrodà za Zas∏ugi Europejskiego Towarzystwa
Rynologicznego (1996), Nagrodà Z∏otego Lustra
Czo∏owego Cottle’a Amerykaƒskiego Towarzy-
stwa Rynologicznego (1997), Nominacjà na Ho-
norowego Cz∏onka Królewskiego Kolegium
Chirurgów w Edynburgu (2001). Zosta∏ Hono-
rowym Profesorem Rynologii Kliniki Mayo w
Rochester, USA (2001) oraz Honorowym Cz∏on-
kiem Królewskiego Kolegium Chirurgów w Lon-
dynie (2003). 

Profesor Stammberger jest równie˝ recen-
zentem, cz∏onkiem komitetów redakcyjnych
i wspó∏redaktorem wielu krajowych i mi´dzyna-
rodowych czasopism naukowych. W swojej
karierze piastowa∏ tak zaszczytne funkcje, jak:
przewodniczàcy Europejskiego Towarzystwa
Rynologicznego (1998–2000), przewodniczàcy
Mi´dzynarodowego Sympozjum Zapaleƒ i
Alergii Nosa (1998–1999), przewodniczàcy
Austriackiego Towarzystwa Otolaryngologów
Chirurgów G∏owy i Szyi (2000–2001). Jest
Honorowym Cz∏onkiem Hiszpaƒskiego, W´gier-
skiego i Duƒskiego Towarzystwa Otolaryngo-
logów Chirurgów G∏owy i Szyi.  ●
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prof.  GRZEGORZ  W.  JANCZEWSKI
ARTIFEX  RHINOLOGIAE

Profesor Grzegorz W∏adys∏aw Janczewski
urodzi∏ si´ 18 listopada 1935 r. w Warszawie,
w rodzinie nauczycielskiej. Po uzyskaniu matury
w roku 1952 zda∏ egzamin na Oddzia∏ Pediatrycz-
ny Wydzia∏u Lekarskiego Akademii Medycznej
w Warszawie. Dyplom lekarza uzyska∏ w roku
1958. W latach 1959-1961 pracowa∏ jako asy-
stent na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Chi-
rurgii Urazowej Dzieci´cej „OMEGA” w Warsza-
wie. Od roku 1961 pracuje w Klinice Otolaryngo-
logii Akademii Medycznej w Warszawie. Tu prze-
chodzi wszystkie szczeble „kariery” akademic-
kiej, od stanowiska asystenta do kierownika Kli-
niki (1977–2003). W roku 1967 zdobywa stopieƒ
doktora nauk medycznych, a w roku 1974 sto-
pieƒ doktora habilitowanego nauk medycznych
(docenta). W roku 1982 uzyskuje tytu∏ profesora

nadzwyczajnego, w roku 1988 tytu∏ profesora
zwyczajnego nauk medycznych. W roku 1987,
w pierwszych tajnych wyborach zosta∏ wybrany
na dziekana I Wydzia∏u Lekarskiego AM. Przez
ponad 25 lat by∏ zwiàzany z tzw. krajowym nad-
zorem specjalistycznym w dziedzinie otorynola-
ryngologii. Dwukrotnie mianowany na stanowi-
sko konsultanta krajowego w tej dziedzinie. By∏
promotorem 15 doktorów medycyny i opiekunem
12 przewodów  habilitacyjnych. W czasie, gdy
kierowa∏ Klinikà Otolaryngologii, stopieƒ doktora
medycyny uzyska∏o tam 40 lekarzy. Obecnie jest
cz∏onkiem presti˝owego Collegium Oto-Rhino-
-Laryngologicum Amicetiae Sacrum, zrzeszajà-
cego „senat” otolaryngologii Êwiatowej, oraz In-
ternational Academy of Otorhinolaryngology
(St. Petersburg). W roku 1994 przyznano mu
godnoÊç Cz∏onka Honorowego Polskiego Towa-
rzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów
G∏owy i Szyi. Ostatnio otrzyma∏ srebrny medal
Zarzàdu G∏ównego PTORL-ChGiS im. prof. dr. P.
Pienià˝ka, pierwszego profesora otolaryngologii
w Polsce. By∏ i jest cz∏onkiem wielu rad nauko-
wych i kolegiów redakcyjnych polskich czaso-
pism medycznych. Opublikowa∏ sam lub jako
wspó∏autor ponad 300 prac w j´zykach polskim,
angielskim, w∏oskim, niemieckim, litewskim
i ukraiƒskim. By∏ wspó∏autorem 29 podr´cz-
ników i monografii z dziedziny medycyny kli-
nicznej. By∏ wspó∏redaktorem, wraz z prof. A.
Krzeskim, pierwszego od roku 1936 polskiego
podr´cznika rynologii. Jest odznaczony mi´dzy
innymi Krzy˝em Kawalerskim i Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Szczegól-
nie drogie sà mu: Medal „Zas∏u˝ony dla Akademii
Medycznej w Warszawie” oraz „Z∏ota Syrenka” –
odznaka przyznawana za zas∏ugi dla m. st.
Warszawy.

Od roku 1958 jest m´˝em El˝biety z Domaƒ-
skich. ˚ona jest profesorem ginekologii i po∏o˝-
nictwa Akademii Medycznej w Warszawie. Jedy-
na córka, Agnieszka Krauze, jest doktorem nauk
medycznych, specjalistà pediatrii i alergologii.
Wnuki: Aleksandra (ur. 1989) i Micha∏ (ur. 1987). 

W roku 2003 profesor Janczewski planuje
przejÊç na emerytur´.  ●

GRZEGORZ W. JANCZEWSKI
Prof. dr hab. med.
Kierownik Kliniki Otolaryngologii
Akademii Medycznej w Warszawie





Profesor Egbert H. Huizing,
emerytowany kierownik
Kliniki Otorynolaryngologii
w Utrechcie (Holandia),
przez wiele lat organizowa∏
kursy chirurgii nosa, które
odbywa∏y si´ w kierowanej
przez niego Klinice. Na po-
trzeby çwiczeƒ anatomicz-
nych opracowa∏ przewod-
nik przedstawiajàcy naj-
wa˝niejsze techniki czyn-
noÊciowo-estetycznej chi-

rurgii nosa. Dzi´ki uprzejmoÊci prof. E. H. Huizinga
przewodnik ten udost´pniamy polskiemu czytelni-
kowi.
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1. Dost´p do ogonowego brzegu chrzàstki
przegrody nosa. Ci´cie pó∏poprzeczne po
stronie prawej

Narz´dzia: klema Cottle’a, hak os∏aniajàcy
skrzyd∏o nosa, skalpel – ostrze nr 15, nó˝ Cottle’a.

● Klem´ Cottle’a zak∏ada si´ na s∏upek nosa
prawà r´kà, a nast´pnie przek∏ada si´ jà do r´ki
lewej. Przeciàgajàc klem´ w lewo i w kierunku
grzbietowym, uwidacznia si´ brzeg przegrody
nosa. (ryc. 1).

● Osoba asystujàca trzyma hak os∏aniajàcy
skrzyd∏o nosa.

● Ci´cie prowadzi si´ 2 mm do przodu i rów-
nolegle do ogonowego brzegu chrzàstki przegro-
dy nosa. Kilka delikatnych naci´ç pozwala uwi-
doczniç chrzàstk´. Skrobiàc ostrzem no˝a jej
przedni brzeg, s∏yszy si´ charakterystyczny
dêwi´k oraz uwidacznia charakterystyczny per-
∏owobia∏y kolor chrzàstki, co pozwala na jej iden-
tyfikacj´.

● Pos∏ugujàc si´ no˝em Cottle’a (lub ostry-
mi/ostrymi lekko zakrzywionymi no˝yczkami)
i prowadzàc separacj´ w kierunku ogonowym i
g∏owowym odwarstwia si´ ochrz´stnà od
chrzàstki przegrody.

2. Wypreparowanie ogonowego brzegu
chrzàstki przegrody nosa

Narz´dzia: ostry hak dwuz´bny, ostry hak prosty,
nó˝ Cottle’a, ostre/ostre lekko zakrzywione no˝yczki.

● Osoba asystujàca za pomocà ostrego haka
dwuz´bnego przesuwa w lewo cz´Êç b∏oniastà
przegrody. U˝ywajàc haka prostego za∏o˝onego
na ogonowy brzeg chrzàstki przegrody, prze-
mieszczamy jà na prawo.

● Tkanki otaczajàce ogonowy brzeg chrzàst-
ki przegrody nosa rozpreparowuje si´ przy
u˝yciu no˝a Cottle’a lub lekko zakrzywionych
ostrych no˝yczek.

● W∏ókna tkanki ∏àcznej znajdujàce si´
u podstawy cz´Êci ogonowej przegrody nale˝y
delikatnie rozwarstwiç, dzi´ki czemu uzyskuje
si´ wi´kszà swobod´ preparowania.

CZYNNOÂCIOWA  
CHIRURGIA  KOREKCYJNA  NOSA

– techniki operacyjne
prof. Egbert H. Huizing
dr John A. M. de Groot

TECHNIQUES IN FUNCTIONAL CORRECTIVE
NASAL   SURGERY

This booklet on the most important techniques in
functional corrective nasal surgery was originally
written as a manual for the anatomical dissections in
the nasal surgery courses in Utrecht, conducted by
prof. Egbert H. Huizing. Now, it is presented for Po-
lish readers in order to make these techniques more
familiar for them.

Prof. Egbert H. Huizing 
Department of Otorhinolaryngology 
University Hospital, Utrecht, Holandia
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3. Wytworzenie kieszeni w s∏upku nosa
Narz´dzia: lekko zakrzywione t´po zakoƒczone

no˝yczki Knappa.

● Kieszeƒ w s∏upku nosa wytwarza si´,
wprowadzajàc no˝yczki Knappa przez ci´cie pó∏-
poprzeczne mi´dzy odnogi przyÊrodkowe chrzà-
stek skrzyd∏owych. Preparacj´ prowadzi si´
w kierunku grzbietowym – do kolca nosowego,
oraz w kierunku brzusznym pomi´dzy sklepie-
niami chrzàstek skrzyd∏owych – do wierzcho∏ka
nosa 

● Nale˝y zwróciç uwag´ na to, aby uwolniç
przednio-dolny kàt chrz´stnej cz´Êci przegrody
nosa (ryc. 2).

4. Preparowanie tkanek podstawy nosa
Narz´dzia: lekko zakrzywione t´po zakoƒczone

no˝yczki Knappa.

● Podstaw´ s∏upka nosa nale˝y chwyciç
kciukiem i palcem wskazujàcym lewej r´ki, aby
nast´pnie przemieÊciç jà ku do∏owi. No˝yczki
Knappa trzeba wprowadziç w rejon dolnego
brzegu ci´cia pó∏poprzecznego i rozwarstwiç
tkanki w p∏aszczyênie poÊrodkowej.

● Zakoƒczenie no˝yczek znajduje si´ wów-
czas w miejscu wype∏nionym luênà tkankà ∏àcz-
nà mi´dzy b∏onà Êluzowà warg a mi´Êniem
okr´˝nym ust, okreÊlanym jako „magiczna
p∏aszczyzna” (ang. magic plane).

● W∏ókna tkanki ∏àcznej znajdujàce si´
w „magicznej p∏aszczyênie” rozwarstwia si´
przez delikatne rozszerzanie no˝yczek: najpierw
poÊrodkowo, potem w lewo, a nast´pnie w
prawo. JeÊli celem operacji jest równie˝ zw´-
˝enie podstawy nosa, zakres preparacji powinien
si´gaç poza granic´ przyczepu skrzyde∏ nosa
(ryc. 3).

Ryc. 2

Ryc. 1
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5. Tunele przegrody nosa – przedni i tylny
(„tunel górny”)

Narz´dzia: Êredniej d∏ugoÊci wziernik nosowy,
raspator Cottle’a, nó˝ Beavera nr 64.

● Odwarstwienie p∏ata Êluzówkowo-
-ochrz´stnowego za pomocà raspatora Cottle’a.
JeÊli nie ma zrostów, preparacj´ prowadzi si´ t´-
pym zakoƒczeniem raspatora, wykonujàc ruchy
wymiatajàce. Punkty przylegania i zrosty przeci-
na si´ ostrym koƒcem raspatora lub no˝em Be-
avera nr 64 („przedni tunel”).

● Preparowanie tunelu rozszerza si´ w kie-
runku grzbietowym w obr´bie szkieletu kostne-
go przegrody nosa („tylny tunel górny”).

6. PodÊluzówkowy tunel w dnie jamy no-
sowej („tunel dolny”)

Narz´dzia: Êredniej d∏ugoÊci wziernik nosowy
o ma∏ych ramionach (wziernik Cottle’a), prosty raspa-
tor McKentiego, zakrzywiony raspator McKentiego.

● Wziernik wprowadza si´ tak, aby po roz-
chyleniu jego ramion uwidoczniç kolec nosowy
przedni pokryty w∏óknami tkanki ∏àcznej. 

● Po∏o˝enie kolca nosowego ustala si´ przy
u˝yciu raspatora McKentiego.

● Okostnà odwarstwia si´ bocznie od kolca
nosowego przy u˝yciu krótkiego koƒca raspato-
ra. Taki sposób preparowania umo˝liwia uzyska-
nie dost´pu do otworu gruszkowatego. Kontynu-
ujàc odwarstwianie okostnej, uwidacznia si´
brzeg otworu. Separacja tkanek w tej okolicy
mo˝e byç trudna i czasami konieczne jest u˝ycie
wi´kszej si∏y. Aby uniknàç uszkodzenia b∏ony

Êluzowej, nale˝y prowadziç odwarstwianie
utrzymujàc sta∏y kontakt narz´dzia bezpo-
Êrednio z powierzchnià koÊci.

● Pos∏ugujàc si´ lekko zakrzywionym koƒ-
cem raspatora, wytwarza si´ wzd∏u˝ dna jamy
nosowej podokostnowy tunel. U˝ycie wziernika
umo˝liwia przeprowadzenie tej separacji pod
kontrolà wzroku.

● Preparowanie tunelu mo˝na poprowadziç
przyÊrodkowo a˝ do pola ∏àczàcego (ang. joint
area), wykorzystujàc ostre zakoƒczenie raspato-
ra Cottle’a.

7. Po∏àczenie tuneli górnych przegrody
nosa i tunelu dna jamy nosowej

Narz´dzia: Êredniej d∏ugoÊci wziernik nosowy,
nó˝ Beavera nr 64, raspator Cottle’a.

● Tunele górny i dolny po tej samej stronie
∏àczy si´, preparujàc „na ostro” i przecinajàc
sztywne, cz´sto tworzàce zrosty w∏ókna tkanki
∏àcznej, które znajdujà si´ bocznie w stosunku
do kolca nosowego przedniego. Najlepszym spo-
sobem dokonania po∏àczenia jest preparowanie
od strony tunelu dolnego (ryc. 5).

● Uwaga! Nale˝y podkreÊliç, ˝e tunele dolne
wykonuje si´ tylko w trudniejszych przypadkach,
zw∏aszcza gdy wyst´pujà du˝e listwy i kolce,
oraz w przypadkach reoperacji, kiedy brakuje
cz´Êci szkieletu przegrody nosa. W przypadkach,
gdy deformacje sà jednostronne, wystarczy wy-
konanie tylko tunelu dolnego po stronie znie-
kszta∏cenia. 

8. Uruchomienie przegrody nosa (zasada
„drzwi wahad∏owych”)

Narz´dzia: Êredniej d∏ugoÊci wziernik nosowy,
raspator Cottle’a, kàtowo zagi´te no˝yczki przegro-
dowe.

● Preparowanie tunelu górnego nale˝y pro-
wadziç w kierunku ogonowym a˝ do pola ∏àczà-
cego (szczelina pomi´dzy chrzàstkà a koÊcià
przysiecznà, zwanà te˝ grzebieniem szcz´ko-
wym). JeÊli w tym rejonie wyst´puje patologicz-
ny grzebieƒ, tunel przed∏u˝a si´ do szczytu li-
stwy tworzàcej zniekszta∏cenie.

● Preparowanie tunelu rozszerza si´ w kie-
runku grzbietowym w obr´bie szkieletu kostne-
go przegrody nosa („tylny tunel górny”).

● Aby uruchomiç cz´Êç chrz´stnà przegrody
nale˝y: 

1) odciàç jà od cz´Êci kostnej szkieletu prze-
grody (chondrotomia tylna) 

2) oddzieliç od kolca nosowego przedniego,

Ryc. 3
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koÊci przysiecznej i grzebienia nosowego koÊci
podniebiennej (ryc. 4).

● Chondrotomi´ tylnà wykonuje si´ za po-
mocà ostrego koƒca raspatora Cottle’a lub no˝a
Cottle’a. Naci´cie wykonuje si´ w szczelinie mi´-
dzy chrzàstkà przegrody a blaszkà pionowà koÊci
sitowej, jeÊli w miejscu tym nie wyst´puje skrzy-
wienie przegrody. W przeciwnym razie tylnà
chondrotomi´ wykonuje si´ do przodu (brzusz-
nie) w cz´Êci chrz´stnej skrzywienia. Nast´pnie
usuwa si´ skrzywiony fragment przegrody.

● Ci´cie tkanek w polu po∏àczenia, przy u˝yciu
ostrego koƒca raspatora Cottle’a, uwalnia podsta-
w´ cz´Êci chrz´stnej przegrody. JeÊli istnieje po-
trzeba horyzontalnego wyci´cia paska chrzàstki
u jej podstawy (np. gdy trzeba usunàç grzebieƒ,
aby uzyskaç obni˝enie piramidy nosa), ci´cie hory-
zontalne na wymaganym poziomie wykonuje si´
za pomocà zagi´tych no˝yczek przegrodowych.
Pasek chrzàstki usuwa si´, wypreparowujàc go z
obszaru pola ∏àczàcego przy u˝yciu raspatora Cot-
tle’a. 

9. Resekcja kolca przegrody nosa (ryc. 5)
● Po stronie przeciwnej wzgl´dem miejsca

zniekszta∏cenia przegrody wykonuje si´ tunel
górny (1).

● Po stronie zniekszta∏cenia tunel górny
przed∏u˝a si´ ponad poziomem kolca (2).

● Tunel dolny przed∏u˝a si´ w kierunku
szczytu kolca. Nale˝y unikaç odwarstwiania p∏a-
ta Êluzówkowo-ochrz´stnego na szczycie kolca,
poniewa˝ mo˝e to prowadziç do jego rozerwania
(3).

● Kolec resekuje si´, u˝ywajàc d∏uta 7 mm
(lub no˝yczek Kofflera), prowadzàc ci´cie nad
kolcem (4).

● Analogiczne ci´cie prowadzi si´ poni˝ej
szczytu kolca (5).

● Teraz mo˝na odpreparowaç uwolniony ko-
lec za pomocà raspatora Cottle’a, wy∏amaç i usu-
nàç go za pomocà kleszczy Blakesley’a (6).

10. Ci´cie mi´dzychrzàstkowe 
(ang. I.C. – intercartilaginous incisions)

Narz´dzia: t´po zakoƒczony czteroz´bny hak,
skalpel – ostrze nr 11, lekko zakrzywione no˝yczki
Knappa.

● Skrzyd∏o nosa odciàga si´ do boku za po-
mocà haka czteroz´bnego. Uciska si´ je i odchy-
la palcem trzecim, uwidoczniajàc pole zastawki.
Po∏o˝enie dolnego brzegu chrzàstki bocznej gór-
nej identyfikuje si´ obsadkà no˝a.

● Ci´cie skóry prowadzi si´ równolegle do
dolnego brzegu chrzàstki bocznej górnej w odle-
g∏oÊci 1mm. Miejsce rozpocz´cia ci´cia znajduje
si´ w po∏owie d∏ugoÊci i nieco powy˝ej chrzàstki,
nast´pnie ci´cie prowadzi si´ przyÊrodkowo de-
likatnym ruchem pi∏ujàcym (ryc. 6). Ci´cie koƒ-
czy si´ przyÊrodkowo tu˝ za kàtem zastawki no-
sa. Ci´cie mi´dzychrzàstkowe po stronie prawej
∏àczy si´ z ci´ciem pó∏poprzecznym (po∏àczenie

Ryc. 5

Ryc. 4

1

2

3

4

5

6 ➡
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to jest zalecane tylko wtedy, gdy istnieje ko-
niecznoÊç wykonania rozleg∏ego zabiegu w rejo-
nie grzbietu nosa (patrz pkt 13 – Dost´p do
zastawki nosa chrzàstki bocznej, oraz pkt 21
– Resekcja garbu cz´Êci chrz´stnej piramidy
nosa).

● No˝yczki Knappa wprowadza si´ ostrzem
skierowanym ku do∏owi, a nast´pnie delikatnie
rozdziela si´ w∏ókna tkanki ∏àcznej znajdujàce
si´ mi´dzy ochrz´stnà a tkankà podskórnà.

● Takà samà procedur´ przeprowadza si´ po
przeciwnej stronie.

11. Odpreparowanie skóry grzbietu nosa
z dost´pu mi´dzychrzàstkowego

Narz´dzia: lekko zagi´te t´po zakoƒczone no-
˝yczki.

● No˝yczki wprowadza si´ przez ci´cie mi´-
dzychrzàstkowe ostrzem skierowanym w dó∏.
Skór´ pokrywajàcà grzbiet nosa delikatnie od-
preparowuje si´ od szkieletu kostnego rozwiera-
jàc ostrza no˝yczek.

● Ruchy no˝yczek kontroluje si´ kciukiem
i palcem wskazujàcym (ryc. 7). JeÊli wyst´pujà
zrosty, nale˝y je przeciàç. Wytworzona kieszeƒ
powinna si´ znajdowaç mi´dzy tkankà podskór-
nà a ochrz´stnà lub okostnà.

● Odmiany zakresu preparowania i ich za-
stosowanie:

– odpreparowywanie w ma∏ym zakresie:
korekcja zapadni´tego nosa lub ma∏ego garbu,

– odpreparowywanie w Êrednim zakresie:
skrzywiona piramida nosa, resekcja typu
„pchni´cia w dó∏” (ang. push down) lub klinowa
resekcja garbu, przeszczepy,

– odpreparowywanie w szerokim zakresie:
nos siode∏kowaty.

Ryc. 7

Ryc. 6
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12. Dost´p do wierzcho∏ka nosa (ang.
lobule)

Narz´dzia: lekko zakrzywione t´po zakoƒczone
no˝yczki Knappa, ca∏kowicie zakrzywione t´po zakoƒ-
czone no˝yczki.

● Lekko zakrzywione t´po zakoƒczone no-
˝yczki Knappa wprowadza si´ w rejon górnego
brzegu ci´cia pó∏poprzecznego wzd∏u˝ brzegu
ogonowego chrzàstki przegrody, tak by koƒce no-
˝yczek by∏y wyczuwalne mi´dzy sklepieniami
chrzàstek skrzyd∏owych, wyczuwalnych pod skó-
rà pokrywajàcà koniuszek nosa.

● Nast´pnie no˝yczki przesuwa si´ w linii
grzbietu nosa ku górze, po czym obraca si´ je
o 1800, tak ˝e ostrza skierowane sà ku do∏owi.

● W linii poÊrodkowej wierzcho∏ka nosa deli-
katnymi ruchami rozwarstwia si´ w∏ókna tkanki
∏àcznej, tworzàc kieszeƒ od strony powierzchni
grzbietowej. 

● Nast´pnie przez ci´cie mi´dzychrzàstkowe
odwarstwia si´ skór´ od grzbietowej powierzch-
ni odnogi bocznej chrzàstki skrzyd∏owej wi´k-
szej, u˝ywajàc ca∏kowicie zakrzywionych, t´po
zakoƒczonych no˝yczek. Skrzyd∏a chwyta si´
kciukiem i palcem wskazujàcym lewej r´ki i ob-
raca ku górze (ryc. 8, 9).

Ryc. 10

Ryc. 9

Ryc. 8

● Przy preparowaniu do boku nale˝y zacho-
waç ostro˝noÊç, by nie przeciàç przyczepu mi´Ênia
rozszerzacza nozdrzy. Podczas preparowania przy-
Êrodkowo uwalnia si´ sklepienia oraz poszerza do-
st´p do tunelu poÊrodkowego wykonanego przez
ci´cie pó∏poprzeczne i do kieszeni w s∏upku nosa
(patrz pkt 3 – Wytwarzanie kieszeni w s∏upku
nosa). 

● Odwarstwienie skóry pokrywajàcej wierz-
cho∏ek nosa ma zasadnicze znaczenie we
wszystkich typach chirurgii skrzyde∏ nosa, a tak-

˝e wtedy, gdy planuje si´ skrócenie, obni˝enie
lub zw´˝enie nosa itd. (ryc. 9).

13. Dost´p do zastawki i chrzàstki bocznej
nosa

Narz´dzia: t´po zakoƒczony czteroz´bny nierów-
ny hak, nó˝ Beavera, hak z „wargà” ochraniajàcy
skrzyde∏ko nosa, ostre proste no˝yczki (zakrzywione
lub kàtowe), mocne kleszcze (Adsona-Browna lub
von Graefego).

● Ci´cie mi´dzychrzàstkowe i pó∏poprzecz-
ne ∏àczy si´, u˝ywajàc skalpela nr 11 lub no˝a
Beavera.

● Po wprowadzeniu haka os∏aniajàcego
skrzyd∏o nosa mo˝na uwidoczniç grzbiet
chrz´stny nosa (ryc. 10).
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● Chrzàstki boczne odpreparowuje si´ od
chrzàstki czworobocznej wewnàtrzprzegrodowo
za pomocà no˝a Beavera wprowadzonego przez
tunel górny przegrody. CzynnoÊç t´ powtarza si´
po drugiej stronie. Cz´Êç chrz´stna przegrody
nosa jest teraz ca∏kowicie uruchomiona. Wyjmu-
je si´ jà i zachowuje na u˝ytek póêniejszej rekon-
strukcji przegrody nosa.

● Ogonowy brzeg chrzàstki bocznej uwi-
dacznia si´ teraz przez ostro˝ne odwarstwienie
skóry i b∏ony Êluzowej pokrywajàcej chrzàstk´.
Wykonuje si´ to za pomocà ostrych zakrzywio-
nych no˝yczek i/lub no˝a Beavera.

14. Rekonstrukcja przegrody nosa
Narz´dzia: du˝e no˝yczki, atraumatyczna niç

2-0, dwie proste ig∏y, niç 2-0 bez ig∏y.

● Uprzednio wyj´tà chrzàstk´ przegrody
opracowuje si´ przed reimplantacjà, nadajàc jej
kszta∏t litery L.

● Na przeszczep zak∏ada si´ trzy szwy pro-
wadzàce (atraumatyczne 2–0) (ryc. 11):

– w górnym rogu w celu umocowania pod
grzbietem nosa (1),

– w dolnym rogu w celu umocowania przy
koniuszku nosa (2),

– w ogonowym rogu w celu umocowania
w s∏upku (3).

Ryc. 13

Ryc. 12

Ryc. 11

● Trzy szwy prowadzàce przeprowadza si´
odpowiednio przez skór´ grzbietu koniuszka
i s∏upka nosa. Osoba asystujàca pociàga nitki,
podczas gdy operator umieszcza przeszczep na
w∏aÊciwym miejscu (tamponad´ nosa zak∏ada
si´ obustronnie przed rekonstrukcjà przegrody).

● Rekonstrukcja szkieletu nosa polega na re-
implantacji wielu ma∏ych fragmentów koÊci
grzbietowo w stosunku do przeszczepu.

● Osoba asystujàca utrzymuje przeszczep na
w∏aÊciwym miejscu, pociàgajàc szwy prowadzà-
ce, a operator „przypina” przeszczep do b∏ony
Êluzowej, przek∏uwajàc przegrod´ nosa prostà
ostrà ig∏à (ryc. 12).

● Tak unieruchomiony ig∏à przeszczep
mocuje si´ mi´dzy przegrodà a s∏upkiem za po-
mocà dwóch szwów, które jednoczeÊnie zamknà
ci´cie pó∏poprzeczne (prosta ig∏a ze szwem 2–0)
(ryc. 13).

1

2

3
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15. Resekcja garbu kostnego
Narz´dzia: prosty raspator McKentiego, proste

d∏uto 9 mm, raszpla, pilnik, pean.

● Ci´cie mi´dzychrzàstkowe zosta∏o ju˝ wy-
konane.

Skór´ pokrywajàcà chrz´stnà i kostnà cz´Êç
grzbietu nosa odwarstwia si´ za pomocà no˝y-
czek Knappa, kierujàc si´  jak najdalej w kierun-
ku bocznej powierzchni piramidy nosa.

● Okostnà po obu bokach garbu kostnego
odpreparowuje si´ za pomocà d∏ugiego koƒca ra-
spatora McKentiego (ryc. 14).

Ryc. 15

Ryc. 14

12 mm

● Garb resekuje si´ za pomocà szerokiego
d∏uta (9 lub 12 mm). Im szersze d∏uto, tym ∏a-
twiej usunàç garb w jednym fragmencie. Na po-
czàtku d∏uto wprowadza si´ pod kàtem 300 sko-
sem skierowanym ku górze (ryc. 15).

● Garb prawie zawsze obejmuje pole K,
dlatego nie sposób uniknàç uszkodzeƒ w tym
rejonie.

● Garb d∏utuje si´ z zastosowaniem techniki
„podwójnych uderzeƒ” m∏otkiem. Pierwsze ude-
rzenie nazywane jest „rozpoznawczym”, a dru-
gie – „pracujàcym”.

● Kiedy d∏uto znajdzie si´ w po∏owie d∏ugo-
Êci garbu, nale˝y je wycofaç i odwróciç o 1800,
tak by jego skos skierowany by∏ ku do∏owi. Teraz
usuwa si´ g∏owowà cz´Êç garbu (ryc. 16).

● Pozosta∏y fragment kostny uruchamia si´
przy u˝yciu d∏uta ruchami tnàcymi.

● Nast´pnie fragment ten chwyta si´ prostym
atraumatycznym peanem i delikatnie wyjmuje.
Czasami konieczne jest przeci´cie ma∏ymi no-
˝yczkami przylegajàcych w∏ókien tkanki ∏àcznej.

● NieregularnoÊci garbu kostnego usuwa si´
za pomocà raszpli. Nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´ na to, by osiàgnàç symetryczne zmniej-
szenie obu koÊci nosowych. Raszpla jest skutecz-
nym narz´dziem tylko wtedy, gdy wykonuje si´
nià ruchy pociàgajàce. Przed ponownym wpro-
wadzeniem w rejon operowany nale˝y jà dok∏ad-
nie oczyÊciç. 

● Nast´pnie grzbiet nosa mo˝na jeszcze wy-
g∏adziç za pomocà pilnika, ruchami tam i z po-
wrotem.

Ryc. 16
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● W wyniku usuwania garbu nosa w sposób
opisany powy˝ej powstaje tzw. otwarty strop
(ang. open roof). Nale˝y go zawsze zamknàç, aby
uchroniç chorego przed dolegliwoÊciami bólo-
wymi nosa, wywo∏anymi dzia∏aniem zimnego po-
wietrza, nadwra˝liwoÊcià dotykowà, oraz w celu
unikni´cia niesatysfakcjonujàcych efektów ko-
smetycznych. Z tego powodu resekcja garbu jest
prawie zawsze zwiàzana z osteotomià i repozycjà
koÊci nosa. 

● Na koniec nale˝y wprowadziç zmia˝d˝onà
chrzàstk´ pomi´dzy grzbiet kostny i skór´.

16. Osteotomia poÊrodkowa
Narz´dzia: flamaster, raspator Cottle’a, proste

d∏uto 7 mm, m∏otek.

● W celu u∏atwienia okreÊlenia granic po∏o-
˝enia piramidy kostnej nosa warto przed wyko-
naniem osteotomii zaznaczyç flamastrem na
skórze:

– bruzd´ nosowo-ocznà,
– brzeg ogonowy oraz
– brzeg górny piramidy kostnej nosa.

● Uruchomienie piramidy kostnej zawsze
rozpoczyna si´ od osteotomii poÊrodkowych
z dojÊcia przezprzegrodowego po wykonaniu tu-
neli górnych. JeÊli nie planuje si´ operacji prze-
grody nosa, wykonuje si´ je wewnàtrznosowo
lub od góry przez ci´cie mi´dzychrzàstkowe.

● Tunele przegrodowe przed∏u˝a si´ za po-
mocà t´pego koƒca raspatora Cottle’a tak wyso-
ko, jak daleko po∏o˝one sà koÊci nosowe.

● Proste d∏uto 7 mm wprowadza si´ przez-
przegrodowo skosem ustawionym na zewnàtrz
(bocznie). W tej pozycji d∏uto przesuwa si´
wzd∏u˝ przegrody nosa w linii poÊrodkowej.

● D∏uto umieszcza si´ nieco powy˝ej ogono-
wego brzegu piramidy kostnej, aby nie uszkodziç
pola K (ryc. 17a). R´kojeÊç d∏uta przemieszcza
si´ ku do∏owi, opierajàc je na górnej wardze, aby
ci´cie poprowadziç przez koÊç (ryc. 17b).

● D∏utuje si´, stosujàc technik´ „podwój-
nych uderzeƒ” m∏otkiem. Podczas ka˝dego ude-
rzenia operator unosi skór´ grzbietu nosa kciu-
kiem i palcem wskazujàcym lewej r´ki. W prze-
rwie mi´dzy dwoma uderzeniami palcem wska-
zujàcym sprawdza po∏o˝enie górnego brzegu
d∏uta.

● R´kojeÊç d∏uta nale˝y stopniowo prze-
mieszczaç ku górze do momentu, a˝ d∏uto
zag∏´bi si´ w koÊci na 2 mm. Nast´pnie d∏uto-
wanie kontynuuje si´ zgodnie z kszta∏tem
grzbietu nosa (ryc. 17c).

● Osteotomi´ poÊrodkowà koƒczy si´, kiedy
zakoƒczenie d∏uta osiàgnie punkt oddalony
o 1–2 mm g∏owowo od poprzecznej linii zazna-
czonej flamastrem przed operacjà. W tym miej-
scu dêwi´k powstajàcy przy uderzeniu m∏otkiem
powinien zmieniç si´ z wy˝szego na ni˝szy. Pal-
pacyjne okreÊlenie po∏o˝enia d∏uta jest lepszym
kryterium zakoƒczenia osteotomii ni˝ zmiana
dêwi´ku.

17. Osteotomia boczna
● Osteotomie boczne mo˝na wykonaç z

dost´pu przez ci´cie przedsionkowe, wargowo-
-dziàs∏owe lub skrzyd∏owo-twarzowe. Zalecany
jest dost´p przez ci´cie przedsionkowe.

17a. Ci´cie przedsionkowe
Narz´dzia: wziernik nosowy, skalpel – ostrze

nr 16, lekko zakrzywione t´po zakoƒczone no˝yczki
Knappa.

● Przy u˝yciu wziernika nosowego o krót-
kich ramionach nale˝y uwidoczniç rejon, w któ-
rym skóra przechodzi w b∏on´ Êluzowà bocznej
Êciany jamy nosowej (ostrze w pozycji pionowej).Ryc. 17 c

Ryc. 17 a
7 mm

Ryc. 17 b
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Ryc. 18

● W odleg∏oÊci 1 mm bocznie w stosunku do
rejonu przejÊcia skóry w b∏on´ Êluzowà przy u˝y-
ciu skalpela nr 15 wykonuje si´ w skórze lekko
zakrzywione ci´cie d∏ugoÊci oko∏o 7 mm. Przeci-
najàc skór´, nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, aby nie
uszkodziç t´tnicy kàtowej (ryc. 18).

● Zamkni´te no˝yczki Knappa wprowadza si´
pod w∏aÊciwym kàtem przez rejon do∏u nadk∏o-
wego i rozszerza, przecinajàc w∏ókna tkanki ∏àcz-
nej w kierunku pionowym. Rozszerzanie powinno
byç na tyle du˝e, aby umo˝liwia∏o wprowadzenie
d∏uta 7 mm bez uszkodzenia tkanek.

● Okostnà nacina si´ bocznie do otworu
gruszkowatego przy u˝yciu zamkni´tych no˝y-
czek lub d∏ugiego koƒca prostego raspatora
McKentiego.

● Tunel podokostnowy wykonuje si´ po obu
stronach grzbietu nosa za pomocà d∏ugiego koƒ-
ca raspatora McKentiego post´pujàcymi rucha-
mi rotacyjnymi. Przed∏u˝a si´ go do poziomu dna
zatoki czo∏owej i przyÊrodkowo w stosunku do
wi´zad∏a przyÊrodkowego kàcika oka. 

17b. Osteotomia boczna
Narz´dzia: proste d∏uto 7 mm, m∏otek.

● Ci´cie przedsionkowe rozszerza si´ raspa-
torem McKentiego (jako prowadnicà), aby na-
st´pnie, wzd∏u˝ przyÊrodkowego brzegu ci´cia,
wprowadziç proste d∏uto 7 mm. Po jego wprowa-
dzeniu wyjmuje si´ raspator McKentiego.

● D∏uto opiera si´ na ogonowym brzegu
koÊci nosa, generalnie 1–2 mm brzusznie w
stosunku do linii odniesienia, pod kàtem 300,
skosem d∏uta skierowanym do góry (brzusznie).
Ci´cie w koÊci wykonuje si´ technikà „podwój-

nych uderzeƒ”, a po∏o˝enie d∏uta kontroluje si´
kciukiem i palcem wskazujàcym r´ki lewej.

● Po przemieszczeniu d∏uta o kilka milime-
trów ustawia si´ je w linii bruzdy nosowo-ocznej.

● Posuwajàc si´ do przodu, nale˝y zadbaç
o to, aby 2/3 szerokoÊci d∏uta mo˝na by∏o wyczuç
pod skórà (zewn´trznie), w przeciwnym razie
istnieje ryzyko, ˝e ostrze d∏uta uszkodzi b∏on´
Êluzowà jamy nosowej.

● Po wykonaniu 2/3 d∏ugoÊci osteotomii
bocznej zaleca si´ wyj´cie d∏uta i obrócenie go
o 800. Skos d∏uta skierowany jest teraz do do∏u.
Dalsze d∏utowanie odbywa si´ w kierunku
brzusznym.

● Osteotomi´ bocznà przed∏u˝a si´ do za-
znaczonej linii poprzecznej.

● D∏utem pozostajàcym w obr´bie koÊci no-
sa lekko w∏amuje si´ koÊç. U∏atwia to ustawienie
zakrzywionego d∏uta w prawid∏owej pozycji.

● Proste d∏uto wysuwa si´ nieco, pozosta-
wiajàc je jednak w tunelu. Pos∏u˝y ono za pro-
wadnic´ dla d∏uta zakrzywionego.

18. Osteotomia poprzeczna
Narz´dzia: zakrzywione d∏uto 7 mm, m∏otek.

● Ci´cie przedsionkowe rozszerza si´, od-
chylajàc proste d∏uto do boku. Zakrzywione d∏u-
to wprowadza si´ przyÊrodkowo w stosunku do
d∏uta prostego, które nast´pnie si´ wyjmuje.

● Zakrzywione d∏uto umieszcza si´ tak, by
jego koniec si´ga∏ górnego ograniczenia osteoto-
mii bocznej. Uchwyt zakrzywionego d∏uta od-
chyla si´ jak najbardziej do boku.

● W czasie wykonywania osteotomii po-
przecznej ∏àczy si´ dwa ruchy: grzbietowo-
-brzuszny oraz boczno-przyÊrodkowy.

● Pierwszà osteotomi´ poprzecznà pozosta-
wia si´ niedokoƒczonà, aby uniknàç z∏amania
koÊci nosa po drugiej stronie.

● Po wykonaniu osteotomii (bocznej i po-
przecznej) po przeciwnej stronie, pierwszà oste-
otomi´ poprzecznà mo˝na kontynuowaç tak,
aby uzyskaç pe∏nà ruchomoÊç piramidy kostnej
nosa.

19. Technika w∏amania, wy∏amania i
„pchni´cia w dó∏”

Narz´dzia: raspator Cottle’a, hak nosowy Au-
frichta. 

● Warunkiem przystàpienia do tego etapu
operacji jest ca∏kowite uruchomienie koÊci nosa.
Bez spe∏nienia tego warunku nie mo˝na zmieniç
ustawienia piramidy nosa. Techniki w∏amania,
wy∏amania i „pchni´cia w dó∏” w chirurgii pira-
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midy nosa b´dà skuteczne tylko wtedy, gdy obie
koÊci nosa sà ca∏kowicie i niezale˝nie ruchome
we wszystkich kierunkach.

● Aby upewniç si´, ˝e koÊci nosa sà w pe∏ni
uruchomione, nale˝y t´py koniec raspatora Cot-
tle’a wprowadziç do wn´trza jamy nosowej i deli-
katnie przemieÊciç koÊci, opierajàc jednoczeÊnie
palec wskazujàcy lewej r´ki na powierzchni nosa.
KoÊci nosa mi´dzy palcem a raspatorem powinny
byç ca∏kowicie ruchome, w przeciwnym razie trze-
ba powtórzyç osteotomie boczne i poprzeczne!

● W zale˝noÊci od potrzeb wynikajàcych z ro-
dzaju zniekszta∏cenia piramidy kostnej nosa, brzeg
ogonowy uruchomionej koÊci nosa mo˝na ustawiç
bocznie w stosunku do brzegu g∏owowego (wy∏a-
manie), przyÊrodkowo (w∏amanie) lub te˝ po jed-
nej stronie bocznie, a po drugiej przyÊrodkowo.

20. Resekcja klinowa
Narz´dzia: Êredniej wielkoÊci wziernik nosowy

(ma∏e ramiona), raspator Cottle’a, prosty raspator
McKentiego, proste d∏uto 7 mm, kleszcze tnàce koÊç
(Kofflera), kleszcze kostne (Lemperta).

● Resekcja ma∏ego trójkàta (klina) lub paska
u podstawy piramidy kostnej nosa jest dobrà me-
todà pozwalajàcà na obni˝enie du˝ego wàskiego
nosa. W ten sposób mo˝na usuwaç tak˝e ma∏e
garby nosa. Garby wi´ksze i wyraênie zarysowa-
ne powinno si´ resekowaç.

● Nale˝y podkreÊliç, ˝e obni˝enie piramidy
nosa po resekcji klinowej mo˝na uzyskaç tylko
po wyci´ciu odpowiednio pionowo i poziomo
fragmentu przegrody nosa.

● Je˝eli planuje si´ resekcj´ klinowà, nale˝y
wykonaç nieco wi´ksze ci´cie przedsionkowe, co
u∏atwia wprowadzanie wziernika.

● Przez ci´cie przedsionkowe wprowadza
si´ raspator Cottle’a, a jego ostrym koƒcem
identyfikuje si´ ogonowy brzeg koÊci nosa. Od
strony wn´trza jamy nosowej odwarstwia si´
p∏at Êluzówkowo-okostnowy (ryc. 19). Wykonu-
jàc ten tunel na poczàtku, mo˝na napotkaç
trudnoÊci zwiàzane z wyst´powaniem stosun-
kowo mocnych w∏ókien tkanki ∏àcznej, biegnà-
cych od górnego brzegu chrzàstki bocznej do
dolnego brzegu koÊci nosowej. Aby u∏atwiç wy-
konanie tunelu, mo˝na te w∏ókna przeciàç no-
˝em Beavera. W trakcie odwarstwiania p∏ata
nale˝y pami´taç, ̋ eby narz´dzie ca∏y czas pozo-
stawa∏o w kontakcie z koÊcià. Zamiast raspato-
ra Cottle’a mo˝na u˝yç raspatora McKentiego.

● Tunele po obu stronach koÊci nosa prze-
d∏u˝a si´ na tyle g∏´boko, aby móc wprowadziç
Êredniej wielkoÊci wziernik nosowy z ma∏ymi ra-

mionami (po jednym ramieniu z obu stron koÊci
- wyrostka czo∏owego szcz´ki).

● Podwójnà osteotomi´ przeprowadza si´
teraz pod kontrolà wzroku. (ryc. 20) Górnà oste-
otomi´ wykonuje si´ jako pierwszà (1), a grzbie-
towà jako drugà (2). Nale˝y si´ staraç, aby usu-
nàç klin lub fragment koÊci w jednym kawa∏ku.
Jest to technicznie trudne i wymaga zmian kie-
runku prowadzenia d∏uta. Gdy istnieje potrzeba
usuni´cia wi´kszego fragmentu koÊci, resekuje
si´ go za pomocà no˝yczek kostnych Kofflera lub
kleszczy kostnych Lemperta. 

1

2

Ryc. 20

Ryc. 19
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Ryc. 21

21. Resekcja garbu cz´Êci chrz´stnej pira-
midy nosa

Narz´dzia: Êredniej d∏ugoÊci wziernik nosowy,
hak „z wargà” os∏aniajàcà skrzyde∏ko, raspator Cot-
tle’a, nó˝ Beavera nr 64, ostre proste no˝yczki, kàto-
we no˝yczki przegrodowe Cottle’a.

● Za pomocà skalpela o ostrzu nr 11 ∏àczy si´
ci´cie mi´dzychrzàstkowe i pó∏poprzeczne po
stronie prawej. W razie potrzeby odwarstwia si´
skór´ grzbietu nosa. Po wprowadzeniu haka no-
sowego Aufrichta uzyskuje si´ wglàd umo˝liwia-
jàcy ocen´ grzbietu chrz´stnego nosa (ryc.21).

● Za pomocà raspatora Cottle’a przed∏u˝a
si´ tunele nosowe ku górze, a˝ do okolicy kàta
zastawki. 

● Chrzàstki boczne (zwane równie˝ chrzàst-
kami bocznymi górnymi) oddziela si´ od chrzàst-
ki przegrody przy u˝yciu no˝a Beavera nr 64.
Wykonuje si´ to z dojÊcia przezprzegrodowego
(Omówiono to w pkt 13 – Dost´p do zastawki
i chrzàstki bocznej nosa).

● Od strony wn´trza jamy nosowej na
d∏ugoÊci oko∏o 3 mm p∏at Êluzówkowo-ochrz´st-
nowy odwarstwia si´ od chrzàstki bocznej za po-
mocà ma∏ych ostrych no˝yczek (lub no˝a Beave-
ra) i atraumatycznych kleszczyków (Adsona-
-Browna lub von Graefego).

● Efekt obni˝enia sklepienia chrz´stnego
nosa uzyskuje si´ po wyci´ciu od strony brzusz-
nej nosa ma∏ego paska chrzàstki przegrody i ma-
∏ego paska obu chrzàstek bocznych. Do tego ce-
lu mo˝na u˝yç kàtowych no˝yczek przegrodo-
wych lub prostych ma∏ych no˝yczek (ryc. 21).

22. Korekcja zastawki nosa
Narz´dzia: kleszczyki Adsona-Browna, ma∏e

proste i kàtowe no˝yczki.

● Korekcj´ ogonowego brzegu chrzàstki
bocznej mo˝e narzucaç zarówno wyst´pujàca
w tym miejscu patologia, jak i potrzeba skrócenia
zbyt d∏ugiego nosa czy rotacji koniuszka nosa ku
górze.

● Nale˝y zdawaç sobie spraw´, ˝e resekujàc
pasek chrzàstki od strony ogonowego brzegu
chrzàstki bocznej znosi si´ jednoczeÊnie jej lekko
wywini´tà cz´Êç okreÊlanà mianem „returning”.

● Po odwarstwieniu p∏ata Êluzówkowo-
-ochrz´stnowego za pomocà ostrych lekko za-
krzywionych no˝yczek lub no˝a Beavera uwidacz-
nia si´ ogonowy brzeg chrzàstki bocznej. 

● Wymaganà resekcj´ fragmentu chrzàstki
wykonuje si´ przy u˝yciu atraumatycznych
kleszczyków i ma∏ych kàtowych no˝yczek. W ce-
lu skrócenia nosa i rotacji koniuszka nosa lekko
ku górze najcz´Êciej wycina si´ trójkàtny frag-
ment chrzàstki zwrócony podstawà przyÊrodkowo.

● Mo˝na tak˝e resekowaç ma∏y pasek b∏ony
Êluzowej.

● Na koniec operacji zaleca si´ zszycie
chrzàstki przegrody i obu chrzàstek w miejscu
ich roz∏àczenia za pomocà nici 4–0.

● Ci´cie mi´dzychrzàstkowe musi zostaç
starannie zamkni´te co najmniej 3–4 szwami
wch∏anialnymi. JeÊli konieczna jest rotacja czub-
ka nosa, stosuje si´ szwy „dociàgajàce”.
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Ryc. 22 a Ryc. 22 b

23. Zw´˝enie koniuszka nosa „technikà od-
wrócenia”

Narz´dzia: czteroz´bny t´po zakoƒczony nierów-
ny haczyk skórny, nietraumatyzujàce ma∏e kleszczyki,
ma∏e ostre no˝yczki: zakrzywione, proste i kàtowe,
nó˝ Beavera nr 64.

● Zaznacza si´ po∏o˝enie sklepieƒ chrzàstek
skrzyd∏owych.

● Odwrócenie sklepieƒ przeprowadza si´
z ci´cia mi´dzychrzàstkowego. Ci´cie mi´dzy-
chrzàstkowe uwidacznia si´ za pomocà cztero-
z´bnego haka i czwartego palca lewej r´ki. W za-
znaczonym miejscu „zaczepia si´” sklepienie
chrzàstki, wbijajàc hak skórny w chrzàstk´ i
skór´.

● Hak czteroz´bny (r´kà prawà) i skórny (r´kà
lewà) podtrzymuje teraz osoba asystujàca.

● Ró˝nego rodzaju resekcje chrzàstki i skóry
g∏owowego brzegu odnogi bocznej wykonuje si´
za pomocà ma∏ych no˝yczek i atraumatycznych
kleszczy. Najbardziej znana jest resekcja trójkàt-
nego fragmentu chrzàstki i skóry o podstawie
zwróconej przyÊrodkowo. W ten sposób po zszyciu
ci´cia mi´dzychrzàstkowego koniuszek nosa zw´-
˝a si´ i obraca nieco ku górze (patrz ryc. 24).

● Niezwykle wa˝ne jest zachowanie symetrii
w resekcji chrzàstki i skóry (zak∏adajàc, ̋ e zmiany
stwierdzone przedoperacyjnie sà symetryczne).

● Nale˝y podkreÊliç, ˝e nie powinno si´ wy-
konywaç rozleg∏ej resekcji jednoczasowo. Lepiej
usunàç mniejszy fragment, sprawdziç wynik
i dopiero wtedy podjàç decyzj´ o ewentualnej
dalszej resekcji.

24. Ci´cie brze˝ne (ang. rim incision)
Narz´dzia: hak dwuz´bny ostro-t´py i t´po-

-ostry, skalpel – ostrze nr 15, ostre/ostre lekko
zakrzywione no˝yczki.

● Ci´cie brze˝ne jest ci´ciem skóry i tkanki
podskórnej, biegnàcym wzd∏u˝ ogonowego brzegu
odnogi bocznej, sklepienia i brzusznej cz´Êci odno-
gi przyÊrodkowej chrzàstek skrzyd∏owych. Ci´cie
zaczyna si´ bocznie na koƒcu odnogi bocznej.

● Identyfikuje si´ dolny brzeg odnogi bocznej.
● Wprowadza si´ dwuz´bny hak t´po-ostry,

brzeg nozdrzy chwyta si´ mi´dzy hak i trzeci pa-
lec lewej r´ki i nieco odwraca.

● Delikatnymi pociàgni´ciami skalpela naci-
na si´ skór´ i tkank´ podskórnà dolnego brzegu
odnogi bocznej. Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç,
aby nie naciàç chrzàstki (ryc. 22a).

● Po wykonaniu ci´cia skóry na d∏ugoÊci
3–4 mm wyjmuje si´ hak, aby go za∏o˝yç nieco
wy˝ej (bardziej przyÊrodkowo). Ostry zàb wpro-
wadza si´ w rejon górnego brzegu ci´cia, a t´py
zàb – w ogonowy brzeg chrzàstki.
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Ryc. 23

Ryc. 24

● W ten sam sposób ci´cie przed∏u˝a si´
wzd∏u˝ sklepienia chrzàstki skrzyd∏owej, kieru-
jàc si´ nast´pnie w dó∏ (grzbietowo) do punktu
po∏o˝onego w po∏owie d∏ugoÊci odnogi przyÊrod-
kowej.

● Ostrymi lekko zakrzywionymi no˝yczkami
odwarstwia si´ skór´ pokrywajàcà skrzyd∏a nosa
i koniuszek nosa. Chrzàstki skrzyd∏owe sà w ten
sposób uruchomione z zachowaniem ochrz´st-
nej i skóry od strony przedsionka jamy nosowej.

● Teraz chrzàstk´ mo˝na wyciàgnàç za po-
mocà okràg∏ego haka (technika wyluksowania
lub „wydobycia”) (ryc. 22b).

25. Chirurgia skrzyde∏ nosa technikà wy-
luksowania lub „wydobycia”

Narz´dzia: zaokràglony hak, t´po zakoƒczony
czteroz´bny nierówny hak, hak nosowy typu Neivert,
ostre no˝yczki, nietraumatyzujàce kleszczyki, nó˝ Be-
avera.

● Skrzyd∏a nosa odciàga si´ czteroz´bnym
hakiem. Chrzàstk´ skrzyd∏a wraz z przylegajàcà
od strony jamy nosowej skórà zaczepia si´ okrà-
g∏ym hakiem i wypycha na zewnàtrz z przed-
sionka nosa. Niekiedy do wyluksowania i ekspo-
zycji chrzàstki niezb´dne jest dodatkowe odwar-
stwienie skóry i ochrz´stnej przy u˝yciu ostrych
zakrzywionych no˝yczek. 

● Hak nosowy Neivert'a (zakrzywiony ko-
niec) wprowadza si´ teraz przez ci´cie mi´dzy-
chrzàstkowe i kieruje dalej, wyprowadzajàc go
przez ci´cie brze˝ne na zewnàtrz nosa. Chrzàst-
ka skrzyd∏owa jest teraz uwidoczniona (chrzàst-
ka nad, a skóra pod hakiem na powierzchni
w Êrodkowej cz´Êci d∏ugoÊci haka nosowego Ne-
ivert'a (ryc. 23).

● Pod bezpoÊrednià kontrolà wzroku mo˝na
przeprowadziç ró˝ne formy korekcji (ryc. 24):

1) resekcj´ ma∏ego paska chrzàstki brzegu
g∏owowego (zw´˝enie koniuszka nosa i skróce-
nie nosa),

2) resekcj´ ma∏ego trójkàta chrzàstki, pod-
stawà skierowanego g∏owowo w stosunku do
sklepienia chrzàstki skrzyd∏owej (efekt zw´˝e-
nia),

3) ca∏kowite oddzielenie sklepieƒ chrzàstki
skrzyd∏owej wraz ze zszyciem odnóg przyÊrod-
kowych; w ten sposób uzyskuje si´ efekt „odsta-
wania” koniuszka nosa. 

26. Pobieranie chrzàstki ˝ebra
Narz´dzia: skalpel – ostrze nr 12, du˝e kleszcze

chirurgiczne i anatomiczne, no˝yczki preparacyjne.

● Ci´cie d∏ugoÊci 5–7 cm skóry pokrywajàcej
˝ebra V i VI w miejscu ich przyczepu do mostka.

● ˚ebro uwidacznia si´, nie uszkadzajàc t´t-
nicy mi´dzy˝ebrowej, która biegnie wzd∏u˝ jego
dolnego brzegu.

● Wycina si´ po˝àdanej wielkoÊci chrzàstk´.

27. Przeszczep ̋ ebra w okolic´ grzbietu nosa
● Przeszczep przecina si´ i rzeêbi zgodnie

z po˝àdanymi wymiarami pami´tajàc, ˝e:
● Koniec ogonowy przeszczepu powinien

znaleêç si´ pomi´dzy sklepieniami chrzàstek
skrzyd∏owatych.

● G∏owowy koniec powinien znaleêç si´
w polu K w przypadkach, gdy w cz´Êci chrz´stnej
piramidy nos jest siode∏kowaty.

▲
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Ryc. 25

Functional Reconstructive Nasal Surgery
Egbert H. Huizing
John A. M. de Groot

Thieme Int. Stuttgart 2002
www.thieme.com

„Functional Reconstructive Nasal Surgery”
jest w ostatnim dwudziestoleciu pierwszym pod-
r´cznikiem ca∏oÊciowo ukazujàcym zagadnienia
chirurgii czynnoÊciowej nosa, napisanym przez
autorów o ogromnym doÊwiadczeniu dydaktycz-
nym i klinicznym. Zawiera szczegó∏owy (krok po
kroku) opis procedury chirurgicznej, wzbogacony
o 800 ilustracji. Oprócz zarysu anatomii, histo-
logii, fizjologii i diagnostyki czytelnik znajdzie tu
rodzaje ci´ç, dojÊç stosowanych w chirurgii prze-
grody nosa, piramidy, skrzyde∏, ma∏˝owin i jamy
nosowej. Istotnà cz´Êç ksià˝ki poÊwi´cono rozwa-
˝aniom na temat mentoplastyki, urazów nosa,
roli chirurgii nosa u dzieci, stosowaniu przeszcze-
pów i wszczepów, powik∏aƒ. Szeroko rozbudo-
wane uzupe∏nienie obejmuje opis materia∏ów,
narz´dzi, nomenklatury oraz zarys historii chirur-
gii nosa.

Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e ten bo-
gato ilustrowany przewodnik bardziej koncen-
truje si´ na przedstawieniu zasad chirurgii
czynnoÊciowej ni˝ estetycznej. Zawiera do-
k∏adne opisy anatomiczne z punktu widzenia
chirurga. Jest napisany przez dwóch wybitnych
chirurgów, którzy przez lata rozwijali opisane
techniki i prowadzili kursy na ca∏ym Êwiecie.
Ka˝dy specjalista w dziedzinie otolaryngologii,
chirurgii szcz´kowej i plastycznej, wykonujàcy
operacje czynnoÊciowe i rekonstrukcyjne nosa,
znajdzie w tej ksià˝ce wiele wa˝nych i przy-
datnych informacji. ●

● W przypadku nosa siode∏kowatego w cz´-
Êci kostnej i chrz´stnej przeszczep powinien si´-
gaç g∏adziny (ryc. 25).

● Przeszczep wykonuje si´ z wewn´trznej
cz´Êci pobranej chrzàstki ˝ebra, aby za wszelkà
cen´ uniknàç jego samoistnego wygi´cia.

● Przygotowanie lo˝y dla przeszczepu: pole
K, grzbiet kostny sà „odÊwie˝ane” za pomocà
raszpli.

● Umieszczenie przeszczepu we w∏aÊciwym
miejscu u∏atwia za∏o˝enie na oba jego koƒce
dwóch szwów prowadzàcych (niç 3–0).

● Po obu stronach przeszczepu mo˝na umie-
Êciç zmia˝d˝onà chrzàstk´.

Ci´cie mi´dzychrzàstkowe nale˝y starannie
zszyç.

● Nale˝y poleciç pacjentowi noszenie opa-
trunku na grzbiecie nosa przez 2–3 tygodnie
w celu utrzymania przeszczepu we w∏aÊciwym
po∏o˝eniu.  ●

T∏umaczenie:
dr. med Agnieszka Strzembosz

Redakcja sk∏ada serdeczne podzi´kowanie 
prof. E. H. Huizingowi i dr. J. A. M. de Grootowi 
za udzielenie zgody na przedruk powy˝szego 
przewodnika chirurgicznego.






