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

53 Kongres ERA–EDTA w Wiedniu w 2016 roku 
– podsumowanie udziału polskich nefrologów

Niniejsza publikacja jest siódmą relacją dotyczącą udziału polskich nefro-
logów w corocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego-
-Europejskiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji (ERA–EDTA) opracowaną 
przez Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (PTN). Dotyczy 
ona 53 Kongresu, który odbył się w Wiedniu w dniach 21-24 maja 2016 roku. 
W kongresie wzięło udział blisko 250 polskich lekarzy. Wielu z nich aktywnie 
uczestniczyło we wszystkich wydarzeniach kongresowych, zaangażowanie to 
było porównywalne z obserwowanymi w latach ubiegłych. Czołową jednak rolę 
odgrywał aktualny Prezydent ERA–EDTA, prof. Andrzej Więcek. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 41-44)

This is the seventh report on the participation of Polish nephrologists in the 
Congress of the European Renal Association – European Dialysis and Transplant 
Association (ERA-EDTA) prepared by the Historical Section of the Polish Society 
of Nephrology (PTN). It concerns the 53rd Congress held in Vienna on 21-24 May 
2016 which enjoyed the participation of as many as nearly 250 Polish doctors. 
Many of the them took an active part in all the Congress-related events, which 
puts the level of interest on par with the previous editions. Nevertheless, this 
time the major role was played by the running President of ERA-EDTA – Prof. 
Andrzej Więcek. 

(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 41-44)

VARIA

Wprowadzenie
Kongresy ERA-EDTA, jednego z naj-

większych towarzystw nefrologicznych na 
świecie wciąż cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem nefrologów z całego 
świata. Autorzy piszą o nich na łamach 
Nefrologii i Dializoterapii Polskiej od 7 lat. 
Ubiegłoroczne sprawozdanie dotyczyło 52 
Kongresu w Londynie. W tegorocznym, 53 
Kongresie, uczestniczyło 8073 delegatów. 
Dwie trzecie z nich pochodziło z Europy i 
regionu Morza Śródziemnego, ale blisko 
20% było z Azji, a około 8% z obu Ameryk. 
Z Polski uczestniczyło w nim 246 lekarzy co 
stanowi 3,05% wszystkich uczestników (w 
ub. roku 2,9%). Dokładne dane liczbowe i 
procentowe dotyczące udziału i aktywności 
polskich uczestników przedstawiono w ta-
beli I. Prezydentami kongresu byli prof. Gert 
Mayer z Austrii i prof. Andrzej Więcek. Waż-
ną informacją jest również fakt organizacji 
kongresu ERA – EDTA wspólnie z Austriac-
kim Towarzystwem Nefrologicznym [1-3].     

Komitet Naukowy
Bardzo interesujący i bogaty program 

naukowy Kongresu przygotował pochodzą-
cy z 14 krajów 24 osobowy Komitet Nauko-
wy pod kierownictwem prof. Danilo Flisera 
z Niemiec. Wśród tego grona znalazło się 
trzech Polaków (w ubiegłym roku tylko je-
den): prof. Marian Klinger, dr hab. Mariusz 
Kusztal i prof. Andrzej Więcek. Dwaj inni 
członkowie Komitetu, prof. Jürgen Floege z 
Niemiec i prof. Peter Stenvinkel ze Szwecji 
to Członkowie Honorowi PTN.   

Recenzenci
2341 prac nadesłanych na Kongres 

było ocenianych przez 309 recenzentów 
ze wszystkich krajów europejskich, Stanów 
Zjednoczonych, Japonii i in. Na czele tej 

grupy stał prof. Denis Fouque z Francji. Pol-
skę reprezentowało 14 profesorów (w roku 
ubiegłym 13): Marcin Adamczak, Michał 
Chmielewski, Jerzy Chudek, Magdalena 
Durlik, Marian Klinger, Mariusz Kusztal, 
Jolanta Małyszko, Michał Nowicki, Bolesław 
Rutkowski, Tomasz Stompór, Władysław 
Sułowicz, Andrzej Więcek, Janusz Witowski 
i Wojciech Załuska. Do prezentacji zaakcep-
towano 1673 nadesłane prace.  

Kursy ustawicznego kształcenia i 
sesje przedkongresowe

Jak co roku, przed uroczystym otwar-
ciem Kongresu odbyło się 21 kursów usta-
wicznego kształcenia (CME). W czterech z 
nich (w ub. roku w dwóch) swoje wystąpienia 
mieli: prof. Andrzej Więcek w sesji organi-
zowanej przez EURECA-m Working Group 
(„Hypertension in systemic diseases”), prof. 
Monika Lichodziejewska w sesji EuroPD 
(„Writing a suitable PD prescription in 
2016”), prof. Jolanta Małyszko w sesji 13 
CME  dotyczącej amyloidozy („Amyloidosis 
– not so rare but underappreciated problem 
in nephrology”) oraz prof. Tomasz Stompór 
w sesji18 („Treatment of cardiovascular 
disease in CKD: does it really help?”).

Uroczystość otwarcia
Uroczystość otwarcia oraz cały przebieg 

53 Kongresu ERA–EDTA miały miejsce w 
Austria Center Vienna znanym doskonale 
uczestnikom Kongresu. Odbyło się już 
w nim kilka wcześniejszych kongresów 
ERA–EDTA. Po wystąpieniach prof. Gerta 
Mayera, Prezydenta Kongresu oraz prof. 
Andrzeja Więcka, Prezydenta ERA – EDTA 
przystąpiono do wręczania nagród przyzna-
wanych corocznie przez ERA–EDTA. Na-
grody otrzymali: za wkład w rozwój edukacji 
- prof. Rosanna Coppo, wkład w rozwój nauk 
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podstawowych w nefrologii -  prof. Pierre 
Ronco, nauk klinicznych - prof. Christopher 
Wanner, wkład w rozwój ERA–EDTA - prof. 
Raymond Vanholder. Nagrodę Stanleya 
Shaldona dla młodego badacza otrzyma-
ła Emilie Cornec–Le Gall. Tytuł Członka 
Honorowego ERA–EDTA otrzymał prof. 
James Douglas Briggs. Najważniejszym 
punktem programu otwarcia była informacja 
o nawiązaniu współpracy między najwięk-
szymi nefrologicznymi towarzystwami na 
świecie: ERA–EDTA reprezentowanym 
przez prof. Andrzeja Więcka, Międzyna-
rodowym Towarzystwem Nefrologicznym 
(ISN) reprezentowanym przez prof. Adeere 
Levin oraz Amerykańskim Towarzystwem 
Nefrologicznym (ASN) reprezentowanym 
przez prof. Raymonda Harrisa. Oprócz in-
nych wcześniejszych inicjatyw jest to jedno 
z największych osiągnięć Zarządu ERA–
EDTA kierowanego przez prof. Andrzeja 
Więcka. Uroczystość otwarcia zakończyły 
wykłady Karen Kadenbach „Health Policy 
making from the prospective of the Europe-

an Community” oraz Raymonda Vanholdera 
“From costs of kidney disease to a healthier 
society” (Ryc. 1, 2, 3).   

Przewodniczący sesji
Podobnie jak w czasie ERA-EDTA 

w Londynie, dziewięć sesji plenarnych i 
doniesień ustnych prowadziło siedmioro 
naszych przedstawicieli. Prof. Andrzej 
Więcek współprzewodniczył pierwszemu 
wykładowi plenarnemu oraz połączonej 
sesji ERA-EDTA i Japońskiego Towarzy-
stwa Nefrologicznego. Prof. Michał Nowicki 
współprzewodniczył dwóm sesjom: sesji do-
niesień ustnych „CKD-MBD” i  sesji 44 „New 
aspects of sex hormones abnormalities in 
CKD patients”. Doc. Mariusz Kusztal współ-
prowadził sympozjum 20 „How to handle the 
sensitized kidney transplant recipient”, prof. 
Jolanta Małyszko współprzewodniczyła 3 
wykładowi plenarnemu,  prof. Marian Klinger 
sympozjum 43 „Improving cardiovascular 
risk assesment in transplant patients”, a 
prof. Monika Lichodziejewska-Niemierko 

współprzewodniczyła sympozjum 48 „Qu-
ality improvement in PD”. Zaproszoną do 
prowadzenia sesji zaproszona była także 
prof. Magdalena Durlik.   

Wykładowcy
Dziewięć wykładów (w ubiegłym roku 

siedem) zostało wygłoszonych przez 
ośmioro polskich profesorów. W czasie 
sympozjum 13 prof. Alicja Dębska-Ślizień 
zaprezentowała wykład „Pre-emptive kidney 
re-transplantation – if yes, when and for 
whom?” oraz prof. Marian Klinger „How to 
diminish the long-term renal allograft loss?” 
W tym samym czasie w sympozjum 14 
prof. Ryszard Grenda przedstawił wykład 
„Corticosteroid-free kidney transplantation” 
(Ryc. 4, 5, 6).

Kolejne wykłady i wykładowcy to: prof. 
A. Więcek – „Uncontrolled hypertension 
in chronic kidney disease”, prof. Monika 
Lichodziejewska-Niemierko – „Peritoneal 
dialysis – what is new in 2016”, prof. Jacek 
Szepietowski – „Uremic pruritus and xero-
sis”, prof. Michał Chmielewski – Role of stem 
cells in kidney regeneration”, prof. Marcin 
Adamczak – “ Female infertility in CKD and 
antimϋllerian hormone” i ponownie prof. A 
Więcek – “Metabolic syndrome and renal 
outcome – a reappraisal”(Ryc. 7). 

Doniesienia ustne
W czasie sesji obejmujących prezenta-

cje ustne przedstawiono cztery (w ubiegłym 
roku tylko dwie) prace pochodzące z Polski. 
Pierwszą z nich była praca przedstawiona 
przez prof. Alicję Grzegorzewską w imieniu 
zespołu klinik i zakładów Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu oraz Centrum 
Medycznego w Pleszewie zatytułowana 
„Associations of single nucleotide polymor-
phism of the calcium-sensing receptor  gene 
(CASR RS7652589) with nephrolithiasis and 
secondary hyperparathyroidism in hemodia-
lysis patients”. Drugi referat „The origins of 
development and teaching of nephrology in 
Poland” w imieniu autorów tego opracowa-
nia przedstawił dr hab. Janusz Ostrowski. 

Rycina 1
Centrum Kongresowe w Wiedniu (fot. Janusz Ostrowski).
Congress Center in Vienna.

Rycina 2
Prof. Raymond Vanholder otrzymuje dyplom  za 
wkład w rozwój ERA – EDTA od Prezydenta ERA – 
EDTA prof. Andrzeja Więcka (fot. Janusz Ostrowski).
Prof. Raymond Vanholder receiving a diploma for his 
contribution into the development of ERA-EDTA from the 
President of ERA-EDTA Prof. Andrzej Więcek. 

Tabela I
Udział i aktywność uczestników w 53 Kongresie ERA-EDTA w Wiedniu.
Participation and contribution of the participants in the 53rd ERA-EDTA Congress in Vienna.

LICZBA UCZESTNIKÓW
Ogółem 8073
Z Polski 246
Odsetek 3,05%

LICZBA NADESŁANYCH STRESZCZEŃ
Ogółem 2341
Z Polski 87
Odsetek 3,7%

LICZBA PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO PREZENTACJI
Ogółem 1673
Odsetek 71,5
Z Polski 57
Odsetek 65,5%

Odsetek prac z Polski z całości przyjętych 3,4%
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Trzecia prezentacja „Comparison of different 
markers of vascular damage in type 1 dia-
betic patients with end-stage renal disease 
after kidney or simultaneous pancreas-kid-
ney transplantation” przygotowana przez 
ośrodki nefrologiczne, transplantacyjne i 
naczyniowe z Wrocławia i Katowic została 
zaprezentowana przez dr hab. Aureliusza 
Kolonko. Czwarta praca „Ambulatory arteria 

Rycina 3
Sygnatariusze deklaracji porozumienia ASN, ISN i ERA – EDTA. Od prawej: Raymond Harris, Adeera Levin, 
Andrzej Więcek (fot. Janusz Ostrowski).
Signers of the agreement declaration between ASN, ISN and ERA-EDTA. First right: Raymond Harris, Adeera Levin, 
Andrzej Więcek.

Rycina 4
Prof. Alicja Dębska-Ślizień podczas wykładu (fot. 
Janusz Ostrowski).
Prof. Alicja Dębska-Ślizień during her lecture.  

Rycina 5
Prof. Marian Klinger wygłasza swój wykład (fot. 
Janusz Ostrowski).
Prof. Marian Klinger during his lecture.

Rycina 6
Prof. Ryszard Grenda podczas wykładu (fot. Janusz 
Ostrowski).
Prof. Ryszard Grenda during his lecture. 

Rycina 7
Prof. Lichodziejewska-Niemierko podczas wykładu 
(fot. Janusz Ostrowski).
Prof. Lichodziejewska-Niemierko during her lecture. 

Rycina 8
Dr hab. Janusz Ostrowski w czasie prezentacji (fot. 
Maria Ostrowska).
Dr Janusz Ostrowski during his presentation.

Rycina 9
Prof. Bolesław Rutkowski (w środku) przed plakatem (fot. Janusz Ostrowski).
Prof. Bolesław Rutkowski (centre) in front of a poster.
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stiffness index, blond pressure variability 
and blond pressure dipping in children with 
IgA and Schoenlein-Henoch nephropathy” 
była przedstawiona przez przedstawiciela 
warszawskiej nefrologii dziecięcej, dra Pio-
tra Skrzypczyka (Ryc. 8).

Sesje plakatowe
W czasie kongresu odbyły się dwie sesje 

plakatowe. W sumie przedstawiono blisko 
1500 prac z czego 52 pochodziły z Polski. 
Najwięcej prac pochodziło z ośrodków gdań-
skiego, wrocławskiego i katowickiego, a 10 z 
nich dotyczyło nefrologii dziecięcej (Ryc. 9).  

Nagrody/Wyróżnienia
Podobnie jak w roku ubiegłym, tylko 

jedno wyróżnienie zostało przyznane 
naszemu przedstawicielowi za jedno z naj-
lepszych posterów prezentowanych przez 
młodych autorów. Otrzymała je dr Beata 

Rycina 10
Prof. Jolanta Małyszko na pierwszym planie w czasie posiedzenia (fot. Janusz Ostrowski)
Prof. Jolanta Małyszko in the foreground during a session.

Lipska-Ziętkiewicz z ośrodka gdańskiego 
za pracę zatytułowaną „Next generation 
gene panel screening in steroid-resistant 
nephrotic syndrome”. Nagrodą było 500€, 
darmowa opłata członkowska ERA-EDTA 
oraz certyfikat.

General Assembly
W posiedzeniu zgromadzenia Członków 

ERA – EDTA uczestniczył jak zwykle nie-
wielki procent członków Towarzystwa. Poza 
sprawozdaniami Prezydenta, Sekretarza, 
Redaktora Naczelnego Nephrology, Dialysis 
and Transplantation ogłoszono nazwiska 
nowych członków zarządu ERA – EDTA. Zo-
stali nimi prof. Goce Spasovski z Macedonii 
oraz prof. Giovambattisto Capasso z Włoch.

Sympozja sponsorowane
Tradycją są także sesje sponsorowane 

zwykle przez firmy farmaceutyczne oraz 

producentów sprzętu i aparatury medycz-
nej. W sesji sponsorowanej przez Immu-
nodiagnostic System & Natto Pharma dr 
Katarzyna Maresz z Krakowa przedstawiła 
wykład  „Vitamin K2: an essential nutrient 
for cardiovascular health”, a prof. Jolanta 
Małyszko w sesji organizowanej przez Vi-
for Fresenius Medical Care Renal Pharma 
wystąpiła z prezentacją zatytułowaną „ 
Diagnosing and treating ID/IDA – meeting 
your patient’s needs” (Ryc. 10).  

Podsumowanie
Kolejne sprawozdanie z udziału nefro-

logów polskich w 53 Kongresie ERA–EDTA 
odbywającym się w stolicy Austrii, Wiedniu, 
potwierdza fakt dużej popularności wśród 
polskich uczestników, a także przywiązy-
wanie dużego znaczenia do wystąpień 
kongresowych. Liczba uczestników i licz-
ba prac nadsyłanych na Kongres jest w 
pierwszej dziesiątce ze wszystkich krajów. 
Widać także, że Komitet Naukowy docenia 
polskie prace i wiedzę wykładowców, czego 
przykładem jest ciągle utrzymująca się duża 
liczba Polaków czynnie zaangażowanych 
w program naukowy. Duże znaczenie ma 
także fakt, że część polskich wystąpień 
została omówiona szerzej w wychodzących 
w każdym dniu Kongresu biuletynach Daily 
Congress News. Dotyczyło to prezenta-
cji prof. Andrzeja Więcka, prof. Mariana 
Klingera, prof. Ryszarda Grendy i prof. 
Marcina Adamczaka. Opublikowano także 
obszerny wywiad z aktualnym Prezydentem 
ERA–EDTA na temat ostatnich dokonań i 
stojących wyzwań przed towarzystwem i 
nefrologią. Należy zatem uznać 53 Kongres 
ERA–EDTA za bardzo udany. Mamy nadzie-
ję, że kolejny kongres w Madrycie w Hisz-
panii zakończy się również sukcesem [4,5]. 

Piśmiennictwo
1. Ostrowski J, Rutkowski B: 52 Kongres ERA-EDTA 

w Londynie w 2015 roku – podsumowanie udziału 
polskich nefrologów. Nefrol. Dial. Pol. 2016; 1: 29-32.

2. Ketteler M: A huge success 53rd ERA – EDTA Con-
gress in Vienna. Follow us. 2016, 31.

3. Więcek A, Fox J: New Honorary Member. Follow 
us. 2016, 31.

4. Grenda R: Corticosteroid withdrawal in kidney trans-
plantation. Daily Congress News. 2016; 2: 12-13.

5. Więcek A: We are heading in the right direction, 
ERA–EDTA looks forward to new challenges! Daily 
Congress News. 2016; 2: 1-3. 


