60 lat chirurgii dziecięcej w Białymstoku
Sympozjum „Chirurgia gonad u dzieci”
Białystok, 8.-9.06.2017
------------------------- ----------------------------------Honorowy Patronat: prof. dr hab. Adam Krętowski, JM Rektor UM w Białymstoku

PROGRAM
8.6.2017 (czwartek) Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37
18:00

Otwarcie Sympozjum, wystąpienia oficjalnych gości.

J.Bohosiewicz, Konsultant Krajowy w dz. chirurgii dziecięcej (Katowice):
Aktualny stan polskiej chirurgii dziecięcej. 10 min.
W.Dębek (Białystok):
Historia chirurgii dziecięcej na Podlasiu. 15 min.
M.Grassmann (Białystok): Dziedzictwo medyczne na Podlasiu. 20 min.
E. Matuszczak (Białystok): Znaczenie proteasomów w chirurgii. 15 min.
Koktail przy muzyce (zespół „A plus”)

9.6.2017 (piątek) Wydział Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37
9:00
„Chirurgia gonad u dzieci”
J.Reszeć (Białystok): Biobankowanie nowotworów gonad u dzieci. 30 min.
J.Godziński (Wrocław): Chirurgia nowotworów jąder u dzieci: trudności diagnostyczne i decyzyjne a
radykalność onkologiczna. 20 min.
M.Krawczuk-Rybak (Białystok): Odległy wpływ leczenia przeciwnowotworowego na czynność
gonad. 30 min.
P.Laudański (Białystok): Zalecenia grupy roboczej ds. zachowania płodności Polskiego Towarzystwa
Ginekologii Onkologicznej dotyczące chorych onkologicznych, hematologicznych oraz
innych chorych leczonych terapiami gonadotoksycznymi. 20 min.
Dyskusja
11:00 -11:30 Przerwa kawowa
T.Koszutski, Konsultant Krajowy w dz. urologii dziecięcej (Katowice): Rola laparoskopii w
diagnostyce i terapii jąder niebadalnych. 20 min.
W.Górecki (Kraków): Dlaczego możemy, powinniśmy i musimy chronić dziecięce jajniki - i jak to
robić? 20 min.
L.Gałek (Białystok): Efekty leczenia układu moczowego w praktyce urologicynej dorosłych. 20 min.
Dyskusja
13:00-14:00 Lunch
P. Sosnowska, S.Moryciński, P.Nogal, K.Wójcik, D.Gawron, J.Noskiewicz, O.Pietkiewicz,
J.Harasymczuk, K.Kapczuch, P.Mańkowski (Poznań): Leczenie chirurgiczne chorób
jajnika - nowa strategia postępowania czy stagnacja? 15 min.
S.Stackiewicz, K.Jodkowski, A.Chmielenko (Grodno): Rola laparoskopii w diagnostyce różnicowej
zapalenia wyrostka robaczkowego i chorób narządów miednicy mniejszej u dziewczynek.
15 min.
M.Boczar, M.Połeć, E.Sawicka, K.Żak (Warszawa): Torbiele jajnika u noworodków - zasady
kwalifikacji do leczenia operacyjnego oraz wyniki leczenia w materiale Kliniki Chirurgii
Dzieci i Młodzieży IMDz (lata 2000-2017). 15 min.
K.Sączek FCS(SA) MMed, V.Jeena FCS(SA) FRCS(C) (Regina): Leczenie niedojrzalego potworniaka
jajnika. Czy wiemy, kiedy stosować chemioterapię? 15 min.
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T.Janowicz, M.Puliński, W.Choiński: Podsumowanie leczenia schorzeń jajnika z lat 2005-17. 15 min.
J. Łuczak, M.Bagłaj (Wrocław): Guzy złośliwe jajnika u dzieci– co tak naprawdę o nich wiemy?
15 min.
M.Grochot, K.Solecki, M.Maślanka, B.Bogusz, M.Krysta, A.Taczanowska, W.Górecki (Kraków):
Problemy diagnostyczne, terapeutyczne i rokownicze w pozajajnikowych guzach
przydatków u dzieci. 15 min.
M.Komarowska (Białystok): Wpływ czynników egzogennych na proces zstępowania jąder. 15 min.
A.Hermanowicz (Białystok): Strategia postępowania klinicznego i metody eksperymentalne
wykorzystywane w utrzymaniu płodności u chłopców przed okresem pokwitania. 15 min.
H.Mielewicz, K.Jodkowski (Grodno): Diagnostyka i leczenie skrętu jądra. 15 min.
M.Puliński, W.Choiński, M.Fedoniuk (Olsztyn): Taktyka leczenia jąder niebadalnych z
zastosowaniem metody laparoskopowej – 10 lat doświadczeń. 15 min.
Dyskusja
17:00 -17:30 Przerwa kawowa
J.Harasymczuk, P.Mańkowski (Poznań): Laparoskopia – „złoty standard” w diagnostyce i leczeniu
jądra niebadalnego. 12 min.
M.Puliński, W.Choiński, D.Patkowski (Olsztyn, Wrocław): Ektopia jądra w mięśniu prostym brzucha
spowodowana prawdopodobnie dużą torbielą moczownika – prezentacja kazuistycznego
przypadku. 10 min.
P.Wolak, J.Matuszczyk, A.Piotrowska, W.Niedziela, P.Stępień (Kielce): Zabiegi operacyjne w
przypadku jąder brzusznych i niebadalnych w materiale Klinice Chirurgii Dziecięcej,
Urologii i Traumatologii w Kielcach. 12 min.
K.Jodkowski, O.Jurgiel (Grodno): Diagnostyka i leczenie żylaków powrózka nasiennego u dzieci i
młodzieży. 12 min.
M.Kozakiewicz, J.Rysiakiewicz, J.Godziński (Wrocław): Zespół Zinnera - rzadkie schorzenie o
zróżnicowanym obrazie klinicznym w okresie dziecięcym. 10 min.
Dyskusja
około 18:30

Zakończenie obrad

20:00

Kolacja w Restauracji Monte Carlo, Hotel Royal, ul. Rynek Kościuszki 11

Organizator Sympozjum: Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM w Białymstoku
Stowarzyszenie na Rzecz Postępu w Chirurgii Dziecięcej „Chirurdzy Dzieciom”

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok;
kchd.pl; umb.edu.pl, tel. 85-7450-921, pedsurg@umb.edu.pl;
B.Millenium 34116022020000000143506648;
Sekretariat Sympozjum będzie czynny w miejscu obrad 9.6.2017, w godz. 8:00- 16:00

