UROGINEKOLOGIA 2018 - ASPEKTY PRAKTYCZNE
KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
VII ŁÓDZKIE DNI UROGINEKOLOGICZNE

7-8.12.2018 Łódź
Piątek 7.12.2018 r. godz. 8:45 – 18:30
8:45-9:00
Powitanie uczestników.
9:00 - 13:30
Warsztaty uroginekologiczne cz. 1
Wykładowcy: Z. Jabłonowski (urolog), M. Kudła (ginekolog), R. Maranda (urolog), G. Surkont
(ginekolog), H. Wasilewska (lekarz rehabilitacji), E. Wlaźlak (ginekolog)

•
•
•

•
•
•

Diagnostyka infekcji dróg moczowych. Wynik badania moczu – czy interpretacja
zmienia się wraz z wiekiem pacjentki? Kiedy leczyć, a kierować pacjentkę do
urologa?
Kiedy podejrzewać raka układu moczowo-płciowego?
Postępowanie w przypadku wykrycia bezobjawowych zmian w badaniu USG
ginekologicznym: które zmiany pozostawić bez poszerzania diagnostyki i
operacji? Pamiętajmy: dobrze wykonane badanie USG może pomóc, źle
wykonane badanie może zaszkodzić.
Rehabilitacja uroginekologiczna – konieczny element współpracy ginekologa,
urologa i lekarza rehabilitacji poprawiający jakość życia pacjentów.
Praktyczne uwagi ze strony fizjoterapii, m.in.: technika mikcji, oddawania
stolca, kasłania, wykonywania ćwiczeń Kegla, znaczenia elektrostymulacji i
ćwiczeń byofeedback.
Rehabilitacja uroginekologiczna – warunkiem sukcesu w profilaktyce i leczeniu
zaburzeń seksu oraz nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn.

•

Jak zbierać wywiad? Podstawy badania uroginekologicznego: na co zwracać
uwagę podczas badania? Po co pytać o nokturię i zaparcia?

•

Jakie znaczenie diagnostyczne ma popuszczanie moczu podczas współżycia?

•

Kiedy leczymy NM i POP, a kiedy rezygnujemy z terapii?

•

Jak i po co badać napięcie spoczynkowe (ang. Resting Tone) oraz umiejętność
kurczenia mięśni krocza (skala Oxford). Jak wykorzystywać dzienniczek mikcji?

•

Jakie znaczenie ma próba kaszlowa? Kiedy i jak badać zaburzenia statyki?

•

U kogo zlecać ćwiczenia Kegla? Jak pacjentka powinna je wykonywać?

•

Gadżety do nieoperacyjnego leczenia dolegliwości uroginekologicznych –
przykłady z codziennej praktyki.

•

Jakie pessary stosować do leczenia POP i wysiłkowego nietrzymania moczu? Jak
dobierać indywidualnie pessar do pacjentki? Przykłady źle dobranych pessarów
– skąd biorą się błędy?

•

Dlaczego warto uczyć pacjentki zakładania i wyjmowania pessarów – czy jest to
możliwe w każdym wieku?

•

Optymalizacja farmakoterapii. Pęcherz nadreaktywny – jak ja diagnozuję i
leczę.

•

Kogo kierować na badanie urodynamiczne i usg uroginekologiczne?

•

Czy inaczej diagnozujemy pacjentki po nieudanym zabiegu uroginekologicznym
oraz bez operacji w wywiadzie?

11:00-11:30. Przerwa kawowa.

13:30-14:30 Lunch

14:30 - 18:30
Warsztaty uroginekologiczne cz. 2
Wykładowcy: J. Fabian (Niemcy)/J. Kociszewski (Niemcy) (ginekolog), T. Kluz (ginekolog), M.
Kotusiewicz (fizykoterapia), E. Petri (Niemcy) (ginekolog), G. Surkont (ginekolog), E. Wlaźlak
(ginekolog)

•
•

E. Petri - Urogynaecological fistulae.
E. Petri - Old techniqes – when and how, tips and tricks

•

Sakrokolpofiksacja laparoskopowo – omówienie wskazań oraz techniki
operacyjnej.
Pacjentka niezadowolona z operacji uroginekologicznej – na co zwrócić
uwagę? Czy u pacjentki po nieskutecznym założeniu taśmy podcewkowej
zakładać drugą taśmę lub wykonywać operacje sposobem Burcha?

•

•

Jak wykryć taśmę, którą trzeba usunąć? Kiedy przecinać taśmy? Omówienie
technik usuwania taśm.

•

U kogo i kiedy zakładać drugą taśmę?

•

Fizjoterapia - dlaczego ważne jest poznanie dna miednicy? Czym rożni się
fizjoterapia od fizykoterapii? Na co lekarze powinni zwrócić uwagę pacjentce z
punktu widzenia fizjoterapii? Najczęściej popełniane błędy przez pacjentki z
punktu widzenia fizjoterapii dna miednicy.

•

Kompleksowa diagnostyka uroginekologiczna: usg dna miednicy (ang. pelvic
floor sonography) połączona z badaniem urodynamicznym – kiedy ją wykonywać,
jakich informacji dostarcza?

•

Ukryte nietrzymanie moczu - czy warto diagnozować u pacjentek z
zaburzeniami statyki? Jak to robić?

•

Optymalna lokalizacja taśmy – co to oznacza?

•

Planowanie zabiegu operacyjnego u kobiety 30-45/50-letniej oraz u pacjentki
50+. Czy są jakieś różnice?
WNM.
- Kolposuspensja sposobem Burcha: u kogo wykonywać, u jakich pacjentek nie
ma wskazań do tego zabiegu? Na co zwracać uwagę podczas operacji?
- TVT - wskazania, istotne aspekty techniki operacyjnej. Kiedy zakładać TVT-O?
POP.

•

•

-Wskazania do operacji z użyciem siatek - jakie badania diagnostyczne są
przydatne do określenia takich wskazań? Istotne aspekty techniki operacyjnej
zabiegów klasycznych.

16:30-17:00 Przerwa kawowa.

Sobota 8.12.2018 r. godz. 8:30 – 14:45
8:45-12:00. Sesja 1.
8:45. Powitanie uczestników.
9:00-9:20. K. Czajkowski. Uroginekologia – czy jest potrzeba tworzenia ośrodków specjalistycznych?
Punkt widzenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.
9:20-9:50. E. Petri (ginekolog). Surgery in the future of urogynaecology - renaissance of old techniques
9:50-10:20. T. Rechberger (ginekolog). Jakie są czynniki ryzyka powikłań i niepowodzenia operacji
uroginekologicznych? Czy należy pytać o dolegliwości bólowe przed operacją i odnotowywać je w
historii choroby?
10:20-10:50. W. Baranowski (ginekolog). Diagnostyka i leczenie bólu oraz innych powikłań po operacji
uroginekologicznej.
10:50-11:10. A. Wróbel (ginekolog). Praktyczne aspekty leczenia pęcherza nadreaktywnego – aspekty
kardiologiczne i neurologiczne farmakoterapii osób w podeszłym wieku.
11:10-11:30 E. Nowak-Markwitz (ginekolog). Objawy menopauzy w zakresie układu moczowopłciowego – leczenie za pomocą estrogenów i lasera: przegląd piśmiennictwa.
11:30-12:00. Dyskusja.
12:00-12:30. Przerwa kawowa.

12:30-14:45. Sesja 2.
12:30:12:50. J. Wilczyński (ginekolog). Czy powinniśmy zwracać uwagę na dolegliwości
uroginekologiczne u pacjentek onkologicznych oraz z łagodnymi chorobami ginekologicznymi?
12:50-13:20. W. Rogowski (ginekolog). IUGA 2018, ICS 2018: prace, które wpływają na naszą codzienną
praktykę. Rekomendacje w zakresie operacyjnego leczenia zaburzeń statyki. Punkt widzenia
pacjentki na operacje uroginekologiczne.
13:20-13:35. Ł. Dziki, A. Dziki (proktolog). Diagnostyka i leczenie nietrzymania gazów i stolca.
13:35-13:50. M. Mik, A. Dziki (proktolog). Zaparcia oraz inne dolegliwości jelitowe – jak diagnozować
i leczyć?
13:50-14:10. A. Prajsner (urolog). Badanie urodynamiczne – nowe rekomendacje International
Continence Society (ICS).
14:10-14:45. Dyskusja. Pożegnanie uczestników.
14:45. Lunch.

