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Bartosz Szeleżyński
lic., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

II Międzynarodowe Sympozjum TBI oraz 
PTSD w Warszawie, Klub Dowództwa 
Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 
Warszawa, 19–21 czerwca 2018 roku
W dniach 19–21 czerwca 2018 r. w Klubie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych w Warszawie odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum TBI oraz PTSD. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia była Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM, dzięki której 
po raz kolejny możliwe było zebranie specjalistów z Polski i z zagranicy prowadzących 
badania nad urazowym uszkodzeniem mózgu (traumatic brain injury, TBI) oraz ze-
społem stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder, PTSD). Konferencja zo-
stała przygotowana przy współpracy z amerykańską fundacją US Navy SEALs Fund, 
reprezentowaną przez Thomasa i Rachel Dzieran. Patronat nad wydarzeniem objęło 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Minister Zdrowia. Partnerem organizacyjnym był Narodowy Fundusz Zdrowia 
i Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

Celem sympozjum było dowiedzenie konieczności świadczenia multidyscypli-
narnej pomocy osobom z TBI oraz PTSD. Do tego zagadnienia nawiązywali m.in. tacy 
prelegenci jak psycholog dr Tracie Kaip z Cognitive Diagnostics of North Texas, neu-
ropsycholog dr Anita Białuńska z University of Texas at El Paso, dr David LeMay z Flo-
rida Institute for Human and Machine Cognition i Kevin Lacz z Wake Forest Univer-
sity. Dużo miejsca poświęcono także problemowi pourazowych zaburzeń wzroku, do 
których omówienia zaproszono optometrystę dra Willisa Clem Maplesa z Oklahoma 
College of Optometry, Northeastern State University. Wśród polskich specjalistów 
obecni byli m.in. prelegenci z 21. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyj-
nego w Busku-Zdroju, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Sztuki Wojennej, 
Politechniki Śląskiej oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
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Przedstawiciel Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON Sebastian Chmie-
liński przybliżył polskie uwarunkowania diagnostyki i leczenia osób dotkniętych zda-
rzeniami traumatycznymi. Na następstwa urazów głowy, z naciskiem na pourazową 
epilepsję, zwracał uwagę prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski. Ciekawy referat na 
temat występowania PTSD wśród dzieci i młodzieży wygłosił prof. dr hab. n. med. 
Tomasz Wolańczyk. Z kolei ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski przybliżył kwestię uży-
wania nowoczesnych narzędzi monitoringu biomedycznego żołnierzy i funkcjona-
riuszy służb. Natomiast najnowsze osiągnięcia w dziedzinie rehabilitacji omówiła dr 
Agnieszka Nitera-Kowalik. Nie pominięto także wyników badań nad wpływem fali 
uderzeniowej wybuchu na strukturę i pasażera pojazdu specjalnego, które zrefero-
wała dr inż. Edyta Krzystała. Wreszcie problem postrzegania weteranów w Polsce 
przedstawił prof. nadzw. dr hab. Marcin Lasoń.

Tegoroczne sympozjum było wyjątkowo udane, zarówno pod względem na-
ukowym, jak i organizacyjnym. Spotkało się na nim ponad 100 specjalistów bada-
jących problematykę TBI i PTSD. Celem Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, prowa-
dzonej przez Grzegorza Wydrowskiego, jest nie tylko pomoc osobom cierpiącym na 
TBI oraz PTSD, ale także przekazywanie wiedzy na ten temat szerszemu kręgowi od-
biorców. Wbrew potocznym opiniom, na urazy potraumatyczne cierpią nie tylko żoł-
nierze, ale także wiele osób uprawiających inne zawody, np. sportowcy czy górnicy. 
Co więcej, każdy narażony jest na zdarzenia wywołujące silną traumę oraz konse-
kwencje np. wstrząśnienia mózgu, które może prowadzić do jego urazowego uszko-
dzenia i wymagać długotrwałego leczenia. W Polsce jest to szczególnie trudne ze 
względu na niski poziom wiedzy i niedoskonałe procedury. Dzięki realizacji projektów 
takich jak opisywane sympozjum może się to zmienić. 


