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Kurs uroginekologiczny
z badaniami Pelvic Floor - Sonography na żywo
Kurs rozszerzony cz. II
Sobota, 7.10.2017 od 8.00 do 17.00
08.00 – 08.15

Pozdrowienie uczestników:
dr hab. J. Kociszewski, dr hab. G. Surkont, dr n med. E. Wlaźlak.
Zaproszeni wykładowcy: prof. W. Baranowski, prof. E. Barcz.

08.15 – 9.30

Znaczenie PF-Sonography (PF-Sono) w diagnostyce NM i zaburzeń
statyki narządu płciowego (POP): JK
-

9.30 - 10.30

ocena trzech kompartmentów za pomocą PF-Sono,
PF–Sono w diagnostyce ukrytego wysiłkowego nietrzymania moczu,
znaczenie PF-Sono przy planowaniu zabiegu operacyjnego,
diagnostyka różnicowa: cystocele, rectocele i enterocele,
PF-Sono jako badanie dwuręczne – na co musze zwracać uwagę?

POP - metody operacyjne wczoraj i dzisiaj - prof. dr W. Baranowski

10.30 – 10.45

Przerwa na kawę

10.45 – 11.45

Ocena technik operacyjnych na podstawie filmów
(prof. dr E. Barcz)
- siatki 4 i 6 ramienne
- abdominalna / endoskopowa fiksacja pochwy/szyjki
- przezpochwowa obustronna Uteropexia za pomocą BSC siatki
- technika operacyjna zakładania taśm beznapieciowych „metodą 1/3 i 1/2“.

11.45 – 12.45

Standardowe beznapięciowe taśmy pochwowe w PF-Sono: JK
- optymalne położenie i zasada działania taśmy in vivo,
- ultrasonograficzne parametry do oceny taśmy beznapięciowej,
- planowanie operacji taśmy za pomocą PF-Sono,
- wskazania, przeciwwskazania, czynniki mające wpływ na skuteczność
zabiegu,

12.45 - 13.30

Prezentacja nowej taśmy beznapięciowej z talią: Sensi TVT/Serasis JK
Dlaczego potrzebujemy nowa taśmę?

13.30 – 14.30

Lunch
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14.30 - 16.00

Pooperacyjne powikłania po taśmach i siatkach.
Znaczenie PF-Sonografii
- przyczyny niepowodzenia taśmy,
- zaburzenia oddawania moczu,
- de novo OAB, krwiaki, bóle,
- nawracające zapalenia pochwy i pęcherza,
- planowanie zabiegu korekcyjnego i ew. drugiej tasmy!
- pomoc PF-Sono przy planowaniu operacji POP
- optymalne położenie siatki i kontrola pooperacyjna za pomocą PF-Sono
- powikłania po siatkach: dyspareunie, bole, de novo urge, zaleganie moczu,
krwiaki, ukryte WNM

16.00 – 16.45

PF-Sono na żywo: dr hab. G. Surkont, dr med. E. Wlaźlak, JK
- ocena trzech kompartmentów w spoczynku, podczas skurczu i parcia,
- ocena taśm/siatek w PF-Sono.

16.45 – 17.00

Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i pożegnanie uczestników

