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NOWOŚĆ:

• W piątek 2 godzinne warsztaty na temat różnych technik laparoskopowej sakrocerwikopeksji i 
sakrokolpopeksji (tańszych i droższych opcji terapeutycznych) poprowadzi dr J. Fabian z Kliniki 
prof. J. Kociszewskiego z Hagen-Haspe (Niemcy).

• W sobotę trzecia część warsztatów, na koniec dnia: dr J. Fabian z Kliniki prof. J. Kociszewskiego 
z Hagen-Haspe (Niemcy) omówi diagnostykę ultrasonograficzną oraz postępowanie w przypadkach 
złych lokalizacji taśm podcewkowych i siatek, w tym techniki luzowania oraz usuwania taśm. 

PIĄTEK  6.12.2019
9:00−11:00. Warsztaty cz. 1. 
G. Surkont, E. Wlaźlak

• Jak zbierać wywiad? Podstawy badania uroginekologicznego: skąd biorą się pomyłki? 
• Jakie badania wykonywać u pacjentki przed operacją uroginekologiczną? 
• Czy inaczej diagnozujemy pacjentki po nieudanym zabiegu uroginekologicznym oraz bez operacji 

w wywiadzie? 
• 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? 
• Jak i po co badać napięcie spoczynkowe (ang. Resting Tone) oraz umiejętność kurczenia mięśni krocza 

(skala Oxford). 
• Jakie znaczenie ma próba kaszlowa? 
• Kiedy i jak badać zaburzenia statyki? 
• Kiedy leczymy NM i POP nieoperacyjnie, operacyjnie, a kiedy rezygnujemy z terapii? 
• Optymalizacja farmakoterapii. 
• Jak wykorzystywać dzienniczek mikcji? 
• Pęcherz nadreaktywny – jak ja diagnozuję i leczę. 
• Pessary – uwagi praktyczne. 
• Jakie pessary stosować do leczenia POP i wysiłkowego nietrzymania moczu? 
• Jak dobierać indywidualnie pessar do pacjentki – tips and tricks? 
• Przykłady źle dobranych pessarów – skąd biorą się błędy? 
• Jak uczyć pacjentki zakładania i wyjmowania pessarów na wizycie – czy jest to możliwe w każdym 

wieku? 
• Gadżety do nieoperacyjnego leczenia dolegliwości uroginekologicznych – przykłady z codziennej 

praktyki. 

11:00–11:30. Przerwa kawowa



11:30–13:00. Warsztaty cz. 1. c.d. 
G. Surkont, E. Wlaźlak

• Indywidualne planowanie operacji z wykorzystaniem usg dna miednicy (WNM, POP). 
• Jakie operacje powinniśmy zaoferować pacjentce z wysiłkowym nietrzymanie moczu? 
• Miejsce operacji sposobem Burcha. Różnice pomiędzy taśmami załonowymi, zakładanymi przez 

otwory zasłonione i mini-taśmami. 
• Jaką wiedzę daje nam USG dna miednicy wykonane przed i po operacji? Czy może pomóc nam 

poprawić naszą technikę operacyjną? 
• Pacjentka niezadowolona z operacji uroginekologicznej – na co zwrócić uwagę? 
• Czy i u jakiej pacjentki po nieskutecznym założeniu taśmy podcewkowej zakładać drugą taśmę 

lub wykonywać operacje sposobem Burcha? 
• Powikłania po operacjach z użyciem siatek i taśm – diagnostyka, postępowanie. 
• Co robić jak się nie uda operacja? 
• Optymalna lokalizacja taśmy – co to oznacza? 
• Jak wykryć taśmę, którą trzeba usunąć? Kiedy przecinać taśmy? Omówienie technik usuwania taśm. 
• Planowanie zabiegu operacyjnego u kobiety 30–50-letniej oraz u pacjentki 50+. Czy są jakieś różnice? 
• Klasyczne operacje pochwowe w leczeniu POP – tips and tricks. Wskazania do operacji z użyciem 

siatek – jakie badania diagnostyczne są przydatne do określenia takich wskazań? 

13:00–14:00. Lunch

14:00–16:00. Warsztaty cz. 2. 

• J. Fabian/J. Kociszewski. Laparoskopowa sakrocerwikopeksja i sakrokolpopeksja: wskazania, techniki 
operacyjne. 

16:00–16:30. Przerwa kawowa

16:30–18:45. Warsztaty cz. 2. c.d.

• M. Kudła. Diagnostyka ultrasonograficzna endometrium. Różnicowanie zmian łagodnych 
i nowotworowych. Wykorzystanie dostępnych technik 2D, 3D, hydrosonografii i techniki Dopplera. 

• P. Wieczorek. Ultrasonograficzna diagnostyka chorób pęcherza i cewki moczowej. 
• T. Kluz. Technika operacyjna siatek przezpochwowych. 

20:45–23:00. Kolacja 
(dodatkowo płatna przez uczestników)



SOBOTA 7.12.2019 
9:10–9:30. Powitanie 

9:30–12:00. Konferencja

• 9:30–9:50. M. Zimmer. Wypadanie narządu rodnego: trudny problem ginekologiczny, własne 
doświadczenia. 

• 9:50–9:55. Dyskusja 
• 9:55–10:35. W trakcie ustalania 
• 10:35–10:45. Dyskusja 
• 10:45–11:05. T. Rechberger. Pęcherz nadreaktywny u pacjentek nieoperowanych oraz po operacjach 

uroginekologicznych. Moje doświadczenia kliniczne: jak leczyć skutecznie? 
• 11:05–11:10. Dyskusja 
• 11:10−11:30. J. Wilczyński. Usunięcie macicy przez pochwę. Jakie pacjentki kwalifikować do zabiegu? 

Szczegóły techniki operacyjnej. 
• 11:30−11:35. Dyskusja 
• 11:35–11:55. A. Wróbel. POUR – epidemiologia, diagnostyka i postępowanie w pooperacyjnej retencji 

moczu (POUR) po zabiegach uroginekologicznych. 
• 11:55–12:00. Dyskusja 

12:00–13:00. Lunch

13:00–14:40. Warsztaty cz. 3 

• 13:00−13:20. K. Stangel-Wójcikiewicz. Nokturia i moczenie nocne. 
• 13:20−13:25. Dyskusja 
• 13:25–13:45. A. Rogowski. 2019: wybrane prace, które mają wpływ na naszą praktykę codzienną 
• 13:45–13:50. Dyskusja 
• 13:50−14:10. E. Narojczyk-Świeściak. Ciekawe przypadki z mojej codziennej praktyki. Uchyłki cewki 

moczowej – diagnostyka, postępowanie. 
• 14:10−14:15. Dyskusja 
• 14:15–14:35. M. Grzybowska. Zaburzenia seksualne u pacjentek z dolegliwościami 

uroginekologicznymi. 
• 14:35–14:40. Dyskusja 

14:40–15:10. Przerwa kawowa

15:10–16:25. Warsztaty cz. 3 c.d.

• 15:10−15:30. M. Ptak. Przepona moczowo-płciowa: uwagi praktyczne z punktu widzenia 
fizjoterapeuty. 

• 15:30−15:35. Dyskusja 
• 15:35–16:20. J. Fabian/J. Kociszewski (Niemcy). Diagnostyka złej lokalizacji taśmy. Techniki usuwania

taśmy podcewkowej. 
• 16:20−16:25. Dyskusja 

16:25–16:30. Podsumowanie Konferencji. Pożegnanie uczestników.

* program szczegółowy może ulec zmianie
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