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10:30 - 12:00  WARSZTAT I

 Algorytm diagnostyczny w niepłodności
 - prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński, prof. dr hab. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński
 Transfer zarodka – technika wykonania przy użyciu różnego rodzaju cewników 
 - dr hab. n. med. Piotr Pierzyński
 Punkcja jajnika – technika wykonania w zależności od lokalizacji pęcherzyka 
 - dr. n. med. Grzegorz Mańka 
 Ergonomia w operacjach laparoskopowych - prof. dr hab. n. med. Jacek Szamatowicz 

14:00 - 15:30  WARSZTAT II

 Kardiotokografia praktyczna - prof. dr hab. Wiesław Markwitz, prof. dr hab. Jerzy Sikora

16:30 - 18:00 WARSZTAT III

 Techniki zakładania próżnociągu położniczego oraz porodu drogami i siłami natury  
 z położenia miednicowego. Ćwiczenia na symulatorze Nicole - dr n. med. Jerzy Przepieść, 

9:00 - 11:00  WARSZTAT IV

 Diagnostyka chorób piersi - podstawy diagnostyki chorób piersi ze szczególnym  
 uwzględnieniem badania ultrasonograficznego, wprowadzenie do technik biopsyjnych  
 - dr n. med. Diana Hodorowicz, dr hab. n. med. Paweł Basta

Szanowni Państwo,

mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na konferencję  
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego poświęconą  
praktycznym aspektom różnorodnych procedur, jakie na co dzień 
wykonujemy w swojej praktyce ginekologiczno-położniczej.  

Wyjątkowość naszej konferencji polega na tym, iż większość  
wykładowców zaprezentuje krótkie nagrania video powszech-
nych i rzadziej wykonywanych procedur, z autorską propozycją 
postępowania okołozabiegowego. Podjęte zostaną starania  
dokładnego opisania takich zabiegów jak: tamponada macicy,  
szew okrężny szyjki macicy, inseminacja, usunięcie ciąży  
w bliźnie, histeroskopia ambulatoryjna i wiele innych. 

W trakcie konferencji będziecie Państwo mieli unikalną okazję 
wspólnie przedyskutować i wpłynąć na ostateczny kształt opisu 
poszczególnych zabiegów. 

Niedługo po konferencji postaramy się, aby najważniejsze  
zabiegi uzyskały odpowiednie wystandaryzowane opisy, łącznie 
ze zgodą na zabieg i listą kontrolną, tzw. checklistą. Sukcesywnie 
będą one umieszczone na stronie PTG, tak aby były powszechnie 
dostępne dla wszystkich członków Towarzystwa. 

Serdecznie zapraszamy

prof. dr hab. n. med. Miroslaw Wielgoś
prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
prof. dr hab. n. med. Wojciech Rokita
prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński 

Kongresy są prowadzone w ramach kształcenia zawodowego wynikającego z przepisów ustawy  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie konferencji.

 

WPŁATA DO 20.07.2017:
- 450 zł brutto – członkowie PTG
- 600 zł brutto - pozostali uczestnicy
- 200 zł brutto - lekarze rezydenci - członkowie PTG

WPŁATA PO 20.07.2017:
- 550 zł brutto - członkowie PTG
- 700 zł brutto - pozostali uczestnicy
- 300 zł brutto - lekarze rezydenci - członkowie PTG

UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI W PIĄTEK   
- 150 zł brutto/os.

UWAGA! O wysokości opłat decyduje data  
wpłaty, a nie data zgłoszenia uczestnictwa.

KOSZTY WARSZTATÓW:
WARSZTAT I - 100 zł brutto
WARSZTAT II - 100 zł brutto
WARSZTAT III - 100 zł brutto
WARSZTAT IV - 100 zł brutto

OPŁATĘ REJESTRACYJNĄ NALEŻY  
WPŁACIĆ NA RACHUNEK:

Mbank: 19 1140 2017 0000 4902 1306 0045

z dopiskiem:  
„imię, nazwisko, Ginekologia 2017 - Łódź” lub  
„imię, nazwisko, Ginekologia 2017 - Łódź  
+ warsztat (numer)”

KOSZTY UCZESTNICTWA: 
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Praktyczne aspekty w położnictwie i ginekologii 2017
Innowacyjna formuła: wideo prezentacje

Hotel DoubleTree by Hilton,  
ul. Łąkowa 29, Łódź

PROGRAM WARSZTATÓW     15.09.2017 PIĄTEK

PROGRAM WARSZTATÓW     16.09.2017 SOBOTA



9:50 - 10:00 OTWARCIE KONFERENCJI

10:00 - 11:30  SESJA I
10:00 - 10:20 Technika wykonania i ocena przepływów w tętnicy środkowej mózgu celem diagnostyki  
 niedokrwistości płodu -        prezentacja wideo - prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
10:20 - 10:40 Techniki wykonania i wskazania do amniopunkcji diagnostycznej -        prezentacja wideo 
 - prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn 
10:40 - 11:00 Techniki wykonania i wskazania do biopsji trofoblastu i kordocentezy  
 -        prezentacja wideo - dr n. med. Marzena Dębska
11:00 - 11:20 Szczegółowa ultrasonograficzna ocena zespołu przetoczenia między bliźniakami  
 -        prezentacja wideo - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis
11:20 - 11:30 Dyskusja

11:30 - 12:00 PRZERWA KAWOWA

12:00 - 13:50  SESJA II
12:00 - 12:20 Salpingektomia a rezerwa jajnikowa – technika operacyjna - dr hab. n. med. Michał Radwan
12:20 - 12:40 Możliwości wykorzystania hybrydowej sali operacyjnej w leczeniu ciąży szyjkowej  
 -        prezentacja wideo - prof. dr hab. med. Wojciech Rokita
12:40 - 13:00 Ultraniskodawkowa antykoncepcja hormonalna - kiedy mniej znaczy lepiej?  
 - prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński 
13:00 - 13:20 Diagnostyka i leczenie ciąży pozamacicznej w bliźnie po cięciu cesarskim  
 -        prezentacja wideo - prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
13:20 - 13:40  Leczenie niewydolności cieśniowo-szyjkowej szwem okrężnym -        prezentacja wideo  
 - prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
13:40 - 13:50 Dyskusja

13:50 - 14:50 PRZERWA OBIADOWA

14:50 - 16:40  SESJA III
14:50 - 15:10 Techniki wykonania i wskazania do histerosalpingosonografii -        prezentacja wideo  
 - prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
15:10 - 15:30 Dobra praktyka laboratoryjna i lekarska w zabiegach inseminacji domacicznej  
 -        prezentacja wideo - prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
15:30 - 15:50 Czy pępowina w kolanie przedłuży młodość naszym stawom? Korzyści z zabezpieczenia  
 sznura pępowiny - dr n. med. Bogusław Sadlik
15:50 - 16:10 Technika wykonania i wskazania do histeroskopii ambulatoryjnej -        prezentacja wideo  
 - prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
16:10 - 16:30 Laparoskopowe techniki operacyjne torbieli endometrialnych -        prezentacja wideo   
 - prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk  
16:30 - 16:40 Dyskusja

16:40 - 18:50  SESJA IV
16:40 - 17:00 Najnowsze osiągnięcia w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej  
 - prof. dr hab. n. med. Piotr Laudański
17:00 - 17:20 Ocena ultrasonograficzna przepływów w tętnicy macicznej w pierwszym i drugim  
 trymestrze ciąży -        prezentacja wideo - dr n. med. Przemysław Kosiński
17:20 - 17:40 Ciąża szyjkowa - rozpoznawanie i leczenie -        prezentacja wideo   
 - prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
17:40 - 18:00 Podstawy badania ultrasonograficznego w pierwszym trymestrze ciąży  
 -        prezentacja wideo - dr hab. n. med. Dariusz Borowski
18:00 - 18:20 Podstawy oceny ultrasonograficznej serca płodu między 18 a 22 tygodniem ciąży  
 -        prezentacja wideo - dr n. med. Katarzyna Janiak
18:20 - 18:40 Podstawy badania ultrasonograficznego w drugim trymestrze ciąży -        prezentacja wideo  
 - dr hab. n. med. Wojciech Cnota
18:40 - 18:50 Dyskusja

19:30 KOLACJA

09:30 - 11:20  SESJA V
09:30 - 09:50 Dystocja barkowa – postępowanie według standardów PTG -        prezentacja wideo  
 - dr n. med. Hubert Wolski
09:50 - 10:10 Technika podwiązana tętnicy biodrowej wewnętrznej -        prezentacja wideo  
 - prof. UM dr hab. n. med. Grzegorz Raba
10:10 - 10:30 Technika wykonania „packingu” śródoperacyjnego -        prezentacja wideo  
 - prof. UM dr hab. n. med. Hubert Huras
10:30 - 10:50 Technika zastosowania tamponady macicy w krwotoku położniczym -        prezentacja wideo  
 - prof. UM dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń
10:50 - 11:10 Technika zakładania szwu B-Lyncha -        prezentacja wideo   
 - prof. UM dr hab. n. med. Jarosław Kalinka
11:10 - 11:20 Dyskusja

11:20 - 12:50  SESJA VI
11:20 - 11:40 Morceleracja mięśniaków w laparoskopii z systemem zamkniętym (w endobagu)  
 -        prezentacja wideo - dr Jacek Doniec
11:40 - 12:00 Limfadenektomia miednicy mniejszej i okołoaortalna w laparoskopii -        prezentacja wideo  
 - dr Marcin Misiek
12:00 - 12:20 Radykalne usunięcie macicy w laparotomii krok po kroku -        prezentacja wideo  
 - prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek
12:20 - 12:40 Podstawy leczenia operacyjnego raka jajnika -        prezentacja wideo 
 - dr hab. n. med. Paweł Knapp
12:40 - 12:50 Dyskusja

12:50 - 13:20 PRZERWA KAWOWA

13:20 - 14:30  SESJA VII
13:20 - 13:40 Laparoskopowa kolposakropeksja - wskazania, technika wykonania i efekty odległe  
 -        prezentacja wideo - prof. dr hab. n. med. Ewa Barcz
13:40 - 14:00 Nowoczesne systemy operacyne w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego  
 - prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
14:00 - 14:20 Sling podcewkowy - wskazania, warunki i technika wykonania -        prezentacja wideo  
 - prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk
14:20 - 14:30 Dyskusja

14:30 - 16:00 SESJA VIII
14:30 - 14:50 OC i HTZ z punktu widzenia kardiologa
14:50 - 15:10 Postępowanie w zespołach hyperandrogennych
15:10 - 15:30 Postępowanie w najczęstrzych dermatozach u ciążarnych
15:30 - 15:50 Postępowanie z ciężarną z stwardnieniem rozsianym  
 - prof. dr hab. n. med. Bronisława Pietrzak
15:50 - 16:00 Dyskusja

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI I LUNCH
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	zaproszenie -

