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54 Kongres Era-EDTa w Madrycie w 2017 
roku – podsumowanie udziału polskich 
nefrologów

Czytelnicy Nefrologii i Dializoterapii Polskiej otrzymują ósme sprawoz-
danie z przebiegu kongresu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego 
– Europejskiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji (ERA-EDTA) przygoto-
wane przez przedstawiciela Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Ne-
frologicznego (PTN). Tym razem dotyczy ono 54 Kongresu ERA-EDTA, który 
odbył się w dniach 3-6 czerwca 2017 roku w Madrycie w Hiszpanii. Ważne, 
że liczba i aktywność nefrologów z Polski pozostaje na niezmienionym po-
ziomie już od wielu lat. Kongres w Madrycie był ostatnim kongresem ERA-
-EDTA, w którym profesor Andrzej Więcek występował w roli Prezydenta jed-
nego z największych i najbardziej prestiżowych towarzystw nefrologicznych 
na świecie. Wszyscy, którzy obserwują od lat działalność ERA-EDTA mogli 
zauważyć, że był to jeden z najbardziej aktywnych okresów w historii tego 
towarzystwa.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 34-38)

54th ERA-EDTA Congress in Madrid, 2017 – summary 
of Polish nephrologists participation

This is the eighth time when the readers of Nefrologia i Dializoterapia Pol-
ska are presented with the report on the Congress of the European Renal 
Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) 
drafted by a representative of the Historical Section of the Polish Society of 
Nephrology (PTN). This time it concerns the 54th ERA-EDTA Congress held 
on 3-6 June 2017 in Madrid, Spain. It is important that the number and active-
ness of Polish nephrologists has remained unchanged for years. The Madrid 
Congress was the last one when prof. Andrzej Więcek acted as the President 
of ERA-EDTA – one of the world’s largest and most prestigious societies of 
nephrology. By general consent of those who have been following the devel-
opment of the Association for years the last cadency was among the most 
active periods in its history. 

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 34-38)

Autor nie deklaruje konfliktu interesów

Otrzymano: 13.02.2018
Zaakceptowano: 28.02.2018

Wprowadzenie
ERA-EDTA to poza Amerykańskim To-

warzystwem Nefrologicznym (ASN) oraz 
Międzynarodowym Towarzystwem Nefrolo-
gicznym (ISN) jedno za największych i cie-
szących się dużym uznaniem przez nefro-
logów i transplantologów z całego świata 
towarzystw nefrologicznych. Nieprzypad-
kowo członkowie powołanej w 2008 roku 
Sekcji Historycznej PTN przygotowują 
corocznie sprawozdania z kolejnych kon-
gresów ERA-EDTA. Pierwsze sprawoz-
danie dotyczyło 47 Kongresu ERA-EDTA 
w Monachium w Niemczech w 2010 roku, 
a ostatnie 53 Kongresu ERA-EDTA, które 
odbywało się w dniach 21-24 maja 2016 
roku w Wiedniu w Austrii. W ubiegłorocz-
nym 54 Kongresie, który odbywał się na 
początku czerwca 2017 roku w Madrycie 
w Hiszpanii wzięło udział ponad 9 tysięcy 
uczestników, głównie z Europy, ale także 
z innych kontynentów. Z Polski było 213 
nefrologów, co stawiało nas na 9 pozycji 
pod względem liczby uczestników [1,2].  

Komitet Naukowy
Bardzo bogaty i różnorodny program 

naukowy Kongresu przygotował Komitet 

Podziękowania: Dziękujemy serdecznie Panu 
Profesorowi Andrzejowi Więckowi oraz 
Pani Silvii Menoni z biura ERA-EDTA  za 
umożliwienie uzyskania szczegółowych danych 
liczbowych związanych z Kongresem ERA-EDTA 
w Madrycie. 

Naukowy pod kierownictwem prof. Petera 
Stenvinkela ze Szwecji. W skład komitetu 
wchodziło 18 osób z 13 krajów. Wśród nich 
znalazło się dwóch polskich przedstawi-
cieli: prof. Andrzej Więcek i prof. Jolanta 
Małyszko.   

recenzenci
Na kongres napłynęło 2481 prac 

(o ponad 100 więcej niż na poprzedni kon-
gres), a zakwalifikowanych do prezentacji 
zostało 1906, co stanowiło 77% nadesła-
nych doniesień. Ocena merytoryczną prac 
zajmowało się grono 324 recenzentów 
z całego świata, wśród których było także 
15 Polaków (w poprzednim roku 14): Mar-
cin Adamczak, Michał Chmielewski, Jerzy 
Chudek, Alicja Dębska-Ślizień, Magdale-
na Durlik, Marian Klinger, Mariusz Kusz-
tal, Monika Lichodziejewska-Niemierko, 
Jolanta Małyszko, Michał Nowicki, Bole-
sław Rutkowski, Tomasz Stompór, Włady-
sław Sułowicz, Andrzej Więcek i Janusz 
Witowski. Szczegółowe dane liczbowe 
dotyczące udziału i aktywności polskich 
uczestników kongresu przedstawiono 
w tabeli I. 
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Tabela I
Aktywność uczestników w 54 Kongresie ERA-EDTA w Madrycie.
Contribution of the participants in the 54th ERA-EdTA Congress in Madrid.    

Liczba nadesłanych streszczeń
ogółem 2481
Z Polski 96
Odsetek 3,8%

Liczba prac zakwalifikowanych do prezentacji
ogółem 1906
odsetek 77%
Z Polski 72
odsetek 75%

Odsetek prac z Polski z całości przyjętych 3,77 %

Kursy ustawicznego kształcenia 
i sesje przedkongresowe

Jak co roku, przed uroczystym otwar-
ciem Kongresu odbywały się kursy usta-
wicznego kształcenia organizowane czę-
sto przez grupy robocze ERA-EDTA, takie 
jak m.in. Immunonephrology Working Gro-
up (IWG), EUropean REnal and CArdio-
vascular Medicine (EURECA-m Working 
Group), EUDIAL Working Group (Euro-
pean Dialysis), czy European Renal Best 
Practice (ERBP). W kursie zatytułowanym 
Oncology for nephrologists wzięły czynny 
udział prof. Jolanta Małyszko dwukrotnie 
jako współprzewodnicząca dwóch części 
sesji oraz jako wykładowca oraz prof. Alicja 
Dębska-Ślizień jako wykładowca.  

Uroczyste otwarcie
Uroczyste otwarcie Kongresu odbyło 

się w auli głównej Centrum Kongresowe-
go w Madrycie. Na początku wszystkich 
uczestników powitali w swoich wystąpie-
niach Prezydent Kongresu prof. Jorge 
Cannata-Andia i prof. Andrzej Więcek, 
kończący swoją kadencję Prezydent ERA-
-EDTA. W następnej kolejności wręczono 
nagrody ERA-EDTA. Nagrodę za wybitny 
wkład w rozwój nauk podstawowych w ne-
frologii otrzymał prof. Dontscho Kerjaschki, 
za wkład w rozwój klinicznej nefrologii prof. 
Giuseppe Remuzzi, za osiągnięcia eduka-
cyjne w nefrologii prof. Peter Stenvinkel, za 
wkład w rozwój ERA-EDTA prof. Jonathan 
Fox, nagrodę dla młodego badacza dr Al-
bertin van Eerde, a tytuł i medal członka 
honorowego ERA-EDTA otrzymał prof. 
François Berthoux. Na zakończenie uro-
czystości wykład otwarcia zatytułowany 
New approaches towards kidney regene-
ration wygłosił prof. Juan Carlos Belmonte 
z USA (Ryc. 1, 2, 3).  Rycina 1

Centrum Kongresowe w Madrycie (fot. Janusz Ostrowski).
Congress Center in Madrid.

Rycina 2
Prof. Andrzej Więcek w czasie uroczystości otwarcia (fot. Janusz Ostrowski).
Prof. Andrzej Więcek during Opening Ceremony.

Rycina 3
Prof. Giuseppe Remuzzi otrzymuje dyplom za 
wkład w rozwój nefrologii klinicznej od Prezydenta 
ERA-EDTA prof. Andrzeja Więcka (fot. Janusz 
Ostrowski).
Professor Giuseppe Remuzzi receiving a diplomma for 
his contribution into clinical nephrology.  
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Przewodniczący sesji
Profesor J. Małyszko, aktualny członek 

zarządu ERA-EDTA współprzewodniczyła 
sesji plenarnej Imaging and hemodyna-
mics, prof. Jerzy Chudek sesji CKD reha-
bilitation and ageing, prof. Andrzej Więcek 
Plenary Lecture 2 prezentowanemu przez 
Hiroki Ueda z Japonii, połączonemu sym-
pozjum ERA-EDTA i ESH (Europejskie 
Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego) 
oraz połączonemu sympozjum ERA-EDTA 
i JSN (Japanese Society of Nephrology), 
prof. Alicja Dębska-Ślizień sesji Transplan-
tation clinical -1, dr hab. Janusz Ostrowski 
sesji Uric acid and metabolic syndrome, 
prof. Marian Klinger sesji Biological treat-
ment in nephrology oraz dr med. Magda-
lena Jankowska sesji Cystic diseases and 
progression (Ryc. 4).  

Wykładowcy
Jako wykładowcy występowało sze-

ścioro naszych reprezentantów. Prof. Mar-
cin Adamczak wygłosił wykład „What’s the 
cause of those so ill? – that damned elusive 
difficile”. The emerging treat of Clostridium 
difficile infections” podczas sympozjum 6, 
prof. Andrzej Więcek zaprezentował dwa 
wykłady: Is severe obesity of any harm in 
living kidney donation podczas sympozjum 
8 oraz Hormones and uremic cardiomyop-
athy w czasie sympozjum 49, prof. Leszek 
Pączek Monitoring of immunosuppressive 
drugs metabolities in kidney transplanta-
tion – helpful or dispensable? w czasie 
sympozjum 46, prof. Alicja Dębska-Ślizień 
Malignancy after kidney transplantation – 
what should nephrologists know? w sym-
pozjum 18, prof. Monika Lichodziejewska-
Niemierko Dialysis withdrawal – when, how 
and why w sympozjum 53 oraz prof. Jolanta 
Małyszko Iron in dialysis – it is a panacea 
or toxin? w sympozjum 59. W programie 
nie było sesji doniesień ustnych z udziałem 
Polaków (Ryc. 5, 6, 7).

Rycina 4
Autor publikacji jako współprzewodniczący sesji.
The author of the publication as a co-chairman.

Rycina 5
Prof. Marcin Adamczak w czasie wykładu (fot. 
Janusz Ostrowski).
Prof. Marcin Adamczak during his lecture.

Rycina 6
Prof. Alicja Dębska-Ślizień podczas wykładu (for. Janusz Ostrowski).
Prof. Alicja Dębska-Ślizień during her lecture. 

Rycina 7
Prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko wygłasza swój wykład (fot. Janusz Ostrowski).
Prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko during her lecture.

J. Ostrowski
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Rycina 8
Prof. Przemysław Rutkowski (z lewej) przed plakatem (fot. Janusz Ostrowski)
Prof. Przemysław Rutkowski  (first left) in front of a poster.

Sesje plakatowe
W ciągu drugiego i trzeciego dnia kon-

gresu odbyły się dwie sesje plakatowe. 
Ogółem zaprezentowano 1737 plakatów. 
Wśród nich 72 były przygotowane przez 
polskie ośrodki nefrologiczne samodziel-
nie, a także we współpracy z innymi ośrod-
kami zagranicznymi. Najwięcej plakatów 
przygotowały ośrodki z Warszawy, Gdań-
ska, Wrocławia, Białegostoku i Krakowa. 
Niestety w tym roku nikt z naszych przed-
stawicieli nie otrzymał nagrody za prezen-
towane prace (Ryc. 8, 9).

General Assembly
Niewielka grupa Polaków wzięła 

udział w kolejnym General Assembly. Było 
to posiedzenie podsumowujące okres ka-
dencji Zarządu ERA-EDTA pod kierownic-
twem prof. Andrzeja Więcka. W programie 
znalazły się przede wszystkim sprawoz-
danie Prezydenta ERA-EDTA, Sekre-
tarza-Skarbnika (Jonathan Fox), Biura 
Administracyjnego ERA-EDTA (Markus 
Ketteler), Redaktora Naczelnego Nephro-
logy, Dialysis & Transplantation (Carmine 
Zoccali). Wprowadzono poprzez głosowa-
nie kilka zmian do statutu towarzystwa, 
poinformowano o czasie i miejscach ko-
lejnych kongresów towarzystwa. W 2018 
w dniach 24-27 maja odbędzie się on 
w Kopenhadze w Danii, a w 2019 roku 
w dniach 23-26 maja w Budapeszcie na 
Węgrzech. Ogłoszono wyniki uzupełniają-
cych wyborów nowych członków zarządu. 
Zostali nimi: Peter Blankestijn (Holandia), 
Annette Bruchfeld (Szwecja) i Dimitrios 
Goumenos (Grecja). Osobnego, krótkie-
go omówienia wymaga prezydencja prof. 
Andrzeja Więcka. Istotnym elementem 
prezydencji było nawiązanie i kontynuacja 
ścisłej współpracy z innymi towarzystwa-
mi nefrologicznymi o zasięgu ogólnoświa-
towym, głównie American Society of Ne-
phrology (ASN) i International Society of 
Nephrology (ISN), ale także innymi towa-
rzystwami nefrologicznymi jak np. Japan 
Society of Nephrology, czy International 
Association for the History of Nephrology, 
powołanie ERA-EDTA Activation Com-
mittees (EAC) i utworzenie 3 komitetów 
obejmujących Europę Północną, Europę 
Środkową oraz Europę Południową i re-
gion Morza Śródziemnego. Ważne było 
także wprowadzenie europejskiego por-
talu nefrologicznego (ENP), a także dal-
szy rozwój Young Nephrologists’ Platform 
i wzmocnienie pozycji i poziomu nauko-
wego corocznych kongresów ERA-EDTA 
(Ryc. 10, 11, 12) [3,4].

Podsumowanie
Kończąc niniejsze sprawozdanie z 54 

Kongresu ERA-EDTA, który odbywał się 
w dniach 3-6 czerwca 2017 w Madrycie 
należy stwierdzić, że był to kolejny uda-
ny kongres dla polskiej nefrologii. Polscy 
przedstawiciele uczestniczyli czynnie we 
wszystkich wydarzeniach kongresowych, 
prowadzili sesje plenarne, wygłaszali wy-
kłady, prezentowali swoje prace w formie 
plakatów. Liczby występujących czynnie 
były podobne do tych lat poprzednich. 
Podobnie z liczbą uczestników. Polska 

Rycina 9
Grupa polskich uczestników w czasie kongresu (fot. Janusz Ostrowski).
The group of Polish participants during the congress.

Rycina 10
Komitet Wyborczy. Pierwszy z lewej Prof. Przemysław Rutkowski (fot. Janusz Ostrowski).
Election Validation Committee. First left: prof. Przemysław Rutkowski.
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znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów 
z największą liczbą biorących w nim udział. 
Istotnym wydarzeniem było zakończenie 
kadencji Prezydenta ERA-EDTA przez 
prof. Andrzeja Więcka. Należy stwierdzić, 
że czas ten był okresem wytężonej pracy 
i aktywności pierwszego w historii Prezy-
denta ERA-EDTA pochodzącego z Polski 
i przyniósł zarówno towarzystwu jak i Pol-

Rycina 11
Posiedzenie General Assembly. Wystąpienie prof. Markusa Kettelera (fot. Janusz 
Ostrowski).
General Assembly. Prof. Markus Ketteler during his presentation.

Rycina 12
Zarząd ERA-EDTA podczas General Assembly. Drugi z prawej prof. Andrzej 
Więcek (fot. Janusz Ostrowski).
ERA-EDTA Board during General Assembly. Second right: prof. Andrzej Więcek.

sce powody do dumy. Przed nami kolejny, 
55 Kongres, który będzie organizowany 
w Kopenhadze, stolicy Danii. Mamy na-
dzieję, że przyniesie nam kolejne sukcesy.    
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