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W dniach 25-28 maja 2017 r. w Wieńcu Zdroju k/ 
Włocławka odbył się 10th Congress of the Internatio
nal Association for the History of Nephrology (IAHN) 
pod patronatem European Renal Association - Euro
pean Dialysis and Transplant Association (ERA-ED- 
TA), Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN), 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
(CMKP) w Warszawie oraz Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Kongres otworzyli: Janusz 
Ostrowski (przewodniczący komitetu organizacyjnego 
i Prezydent - Elekt IAHN), Bolesław Rutkowski (prze
wodniczący komitetu naukowego), Vincenzo Savica 
(Prezydent IAHN), Andrzej Więcek (Prezydent ERA- 
-EDTA), Michał Nowicki (przewodniczący PTN) oraz 
Ryszard Gellert (dyrektor CMKP). W trakcie pierwszej 
sesji plenarnej rozpoczynającej obrady konferencyjne 
Andrzej Więcek - Prezydent ERA-EDTA przedstawił 
historię tego towarzystwa naukowego, a Bolesław Rut
kowski zaprezentował historię PTN. Garabed Eknoyan 
(Baylor College of Medicine, Houston, USA) w wystą
pieniu „Why the history of nephrology?” przedstawił 
argumenty na rzecz konieczności rozwijania historii 
nefrologii.

W ramach dziesięciu sesji plenarnych i dwóch se
sji posterowych zaprezentowano łącznie 55 wystąpień 
dotyczących różnorodnych problemów historii nefro- 
logii i terapii nerkozastępczej. Stereotypy dotyczące 
historycznych początków hemodializoterapii przeła
mywała sesja poświęcona Nilsowi Alwallowi (1904
1986). W jej trakcie dokonano wnikliwej analizy 
wkładu Alwalla w rozwój leczenia nerkozastępczego 

dzięki wystąpieniom: Jana Kurkusa (University Ho
spital Lund, Szwecja), Horsta Klinkmanna (European 
Society Artificial Organs, Rostock, Niemcy), Stewarta 
J. Camerona (King's College, London, Wielka Brytania) 
oraz Janusza Ostrowskiego (Zakład Historii Medycyny 
CMKP w Warszawie; Oddział Chorób Wewnętrznych 
i Nefrologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we 
Włocławku). Sesja ta była w zamyśle organizatorów 
konferencji ukierunkowana na wypełnienie luki w pa
mięci historycznej odnoszącej się do początków terapii 
nerkozastępczej akcentując bardzo istotną - i co naj
mniej równorzędną - rolę Alwalla obok dwóch pozo
stałych pionierów dializoterapii: Willema Kolffa i Gor
dona Murraya. Warto bowiem podkreślić - za Janem 
Kurkusem, że każdy z nich niezależnie od siebie - w la
tach 40. XX wieku - skonstruował i zastosował w prak
tyce „sztuczną nerkę”. Janusz Ostrowski przypomniał 
w swoim wystąpieniu, że jedno z pierwszych urządzeń 
do hemodializy skonstruowanych przez Alwalla dzię
ki jego kontaktom z dr. Zygmuntem Hanickim trafiło 
w pierwszych latach po II Wojnie Światowej do Kra
kowa umożliwiając wykonanie pierwszych, w Polsce, 
eksperymentalnych zabiegów hemodializy, opisanych 
w latach 1949-1950 na łamach „Przeglądu Lekarskiego”.

Kolejne, niezwykle interesujące sesje kongresu były 
poświęcone historii nefro-balneologii, dziejów leczenia 
anemii i nadciśnienia tętniczego u pacjentów z prze
wlekłą chorobą nerek oraz historii transplantologii. 
W pierwszej z wymienionych sesji należy odnotować 
niezwykle wartościowe w aspekcie analizy historycz
nej wystąpienia: Rafała S. Wnuka (Szpital Św. Józefa, 
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Mikołów) dotyczące historii rozwoju balneoterapii 
w Wysowej-Zdroju obecnie cenionym uzdrowisku dla 
pacjentów leczonych hemodializoterapią oraz Janu
sza Ostrowskiego i współautorów odnoszących się do 
XVI-wiecznych sposobów leczenia schorzeń dróg mo
czowych opisanych w dziele „Cieplice” przez polskiego 
renesansowego lekarza Wojciecha Oczkę (1537-1599).

W ramach sesji dotyczącej historii transplantolo
gii Stewart J. Cameron (King's College, London, Wiel
ka Brytania) przedstawił „prehistoryczne” dokonania 
z pierwszej połowy XX wieku w zakresie przeszcze
piania nerek. Historyczne analizy transplantacji nerek 
przedstawili: Raymond Ardaillou (Academie Nationale 
de Medecine, Paryż) w odniesieniu do Francji i Mag
dalena Durlik (Warszawski Uniwersytet Medyczny) 
w kontekście polskich doświadczeń przeszczepowych. 
Sesję tą dopełniło wystąpienie Przemysława Rutkow
skiego (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku) analizują
cego wkład laureatów nagrody Nobla w rozwój współ
czesnej transplantologii.

Dwie sesje kongresu poświęcono wybitnym ne- 
frologom przypominając postacie: Carmelo Giordano 
(1930-2016), Josefa Erbena (1926-2015), Fernanda 
Widala (1862-1929) oraz Filippo Romeo (1908-1981). 
W wystąpieniach kongresowych nie zabrakło również 
odniesień do dokonań polskich lekarzy. W tym kontek
ście należy odnotować znakomite wystąpienie Mirosła
wa J. Smogorzewskiego (University of Southern Cali
fornia, Los Angeles, USA) poświęcone dokonaniom 
polskich naukowców badających funkcje nadnerczy: 
Napoleona Cybulskiego (1854-1919) oraz Władysława 
Szymonowicza (1869-1939). Ryszard Grenda (Klinika 
Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętni
czego, CZD w Warszawie) wraz ze współautorami przy
pomniał postacie trzech kobiet - pionierek polskiej 
nefrologii pediatrycznej: Teresy Wyszyńskiej, Marii 
Sieniawskiej i Marty Uszyckiej-Karcz.

Uczestnicy kongresu sięgali również po analizy hi
storyczne odnoszące się do epok znacznie wcześniej
szych aniżeli te dotyczące dwóch ostatnich stuleci. Io
annis Stefanidis (University Hospital of Larissa, Grecja) 
przeanalizował możliwe przyczyny niewłaściwego zlo
kalizowania nerek w opisach Arystotelesa odnoszących 
się do budowy ludzkiego ciała a Ayla San (Anatolian 
Kidney Foundation, Ankara, Turcja) w ramach sesji po- 
sterowej przedstawiła dokonania Avicenny (980-1037) 
w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób nerek.

Kongresowi towarzyszyły wydarzenia kulturalne 
bezpośrednio nawiązujące do naukowej problematyki 
tego wydarzenia. W kongresowych kuluarach zorgani
zowano wystawę fotografii autorstwa Janusza Ostrow
skiego prezentującą sylwetki honorowych członków 

Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN) oraz 
wystawę malarską o tematyce nefrologicznej profesora 
Grzegorza Bieniasa z ASP w Krakowie.

Zorganizowanie kongresu nie byłoby możliwe bez 
ogromnego wysiłku i zaangażowania Janusza i Marii 
Ostrowskich, którzy wraz Przemysławem Rutkowskim, 
Markiem Muszytowskim, Justyną Szczepańską, Wiolet
tą Wieczorek i Radosławem Żebrowskim stworzyli do
skonały komitet organizacyjny zapewniając idealne wa
runki dla wymiany myśli pomiędzy naukowcami z 12 
państw: Australii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Polski, Słowacji, Szwecji, Turcji, USA, Wielkiej Bryta
nii i Włoch. Ogromny wysiłek organizatorów kongresu 
mógł być skutecznie „przekuwany” w bezcenne korzy
ści intelektualne dzięki mecenatowi złotego sponsora 
firmy Diaverum, srebrnym sponsorom - Baxter, Roche, 
a także firmom: Amgen, Apotex, Fresenius Medical 
Care, Nipro, Polfa Tarchomin S.A., Sanofi, Fajans Wło
cławski, Instal Projekt, Marfix Drukarnia, Fundacja Pro 
Salute Omnium i NerkaDar Foundation. Wsparcia or
ganizatorom w realizacji omawianego przedsięwzięcia 
udzielił również Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.


