
KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
VI ŁÓDZKIE DNI UROGINEKOLOGICZNE

8-9.12.2017 Łódź

  Piątek 8.12.2017 r.  godz. 8:45-18:30    
8:45-13:30 Warsztaty uroginekologiczne cz. 1 - diagnostyka i leczenie specjalistyczne. 
Wykładowcy: A. Malinowski, E. Petri (Niemcy), G. Surkont, E. Wlaźlak
8:45-11:00. 
 Powitanie uczestników. Ogólne informacje.
 Co nowego w leczeniu defektu szczytowego?
 Jakie badania wykonywać przed operacją uroginekologiczną i w jakim celu?
 Kompleksowa diagnostyka uroginekologiczna: usg dna miednicy (ang. pelvic floor sonography) połączona 

z badaniem urodynamicznym. Ukryte nietrzymanie moczu - czy warto diagnozować u pacjentek 
z zaburzeniami statyki i jak to wpływa na rozmowę z pacjentką oraz wybór operacji?

11:00-11:30. Przerwa kawowa.

11:30-13:30
 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. 

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

 Czynniki ryzyka nawrotu WNM i POP. 
 Kto powinien wykonywać poszczególne zabiegi - minimum kwalifikacji i minimalne liczby wykonanych 

zabiegów.
13:30-14:30. Lunch

14:30-18:30. Warsztaty uroginekologiczne cz. 2 - diagnostyka i leczenie w codziennej praktyce lekarskiej. 
Wykładowcy: J. Fabian (Niemcy), E. Petri (Niemcy), G. Surkont, E. Wlaźlak
14:30-16:30. 
 Diagnostyka wstępna i leczenie nieoperacyjne. Pęcherz nadreaktywny. 
 Jak zbierać wywiad? Podstawy badania uroginekologicznego: na co zwracać uwagę podczas badania? Jak i po 

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

 U kogo zlecać ćwiczenia Kegla? Proste sposoby poprawienia jakości życia pacjentek z dolegliwościami 
uroginekologicznymi. Optymalizacja farmakoterapii. Pęcherz nadreaktywny - co może być rekomendowane, 
jakie mamy dowody?

 Omówienie różnych sposobów leczenia nieoperacyjnego na przykładowych pacjentkach.
16:30-17:00 Przerwa kawowa.

17:00-18:30. 
 Czy dzień po operacji warto wykonywać badanie usg? Co zrobić, gdy pacjentka ma zaleganie moczu po mikcji 

po zabiegu?
 Pacjentka po nieudanej operacji uroginekologicznej - co zrobić? Czy u pacjentki po nieskutecznym założeniu 

taśmy podcewkowej zakładać drugą taśmę lub wykonywać operacje sposobem Burcha? Pacjentka
z nietrzymaniem moczu po operacji ginekologicznej: jak diagnozować, jak leczyć?

 Pessary w uroginekologii - aspekty praktyczne. Jakie pessary stosować do leczenia POP i wysiłkowego 
nietrzymania moczu? Jak dobierać indywidualnie pessar do pacjentki? Dlaczego warto uczyć pacjentki 
zakładania i wyjmowania pessarów? Czy pacjentki w każdym wieku mogą stosować pessar tylko na dzień? 
Czy istnieją pessary zakładane na noc?



   Sobota 9.12.2017 r. godz. 8:30-14:45   

8:45-11:30. Sesja 1. 
Prowadzący: J. Tomaszewski, J. Wilczyński, E. Wlaźlak

8:45. Powitanie uczestników. Otwarcie konferencji.
9:00-9:20. Dolegliwości uroginekologiczne u pacjentek onkologicznych. Jak diagnozować i leczyć powikłania 
uroginekologiczne po operacjach onkologicznych? J. Wilczyński.
9:20-9:40. Uroginekologiczne powikłania po radioterapii. Miejsce estrogenów u pacjentek uroginekologicznych 
i onkologicznych. E. Nowak-Markwitz.
9:40-10:10. Pęcherz nadreaktywny - state of art diagnostyki i leczenia. T. Rechberger.
10:10-10:40. New techniques and modifications -What is the evidence? E. Petri (Niemcy).
10:40-11:00. Czynniki ryzyka nawrotów po operacjach uroginekologicznych - czy mamy na nie wpływ? 
Jak przygotować pacjentkę przed operacją uroginekologiczną? W. Baranowski.
11:00-11:20. Laseroterapia – aspekty praktyczne. M. Zimmer.
11:20-11:30. Pytania do wykładowców. 

11:30-12:00 Przerwa kawowa

12:00-14:45. Sesja 2. 
Prowadzący: M. Zimmer, T. Kluz, G. Surkont

12:00-12:20. Wpływ porodu na dno miednicy - czy można zmniejszyć ryzyko dolegliwości uroginekologicznych po 
porodzie? J. Tomaszewski.
12:20-12:45. Kierunki rozwoju operacyjnego leczenia zaburzeń statyki. Które zabiegi oparły się próbie czasu? 
W. Baranowski.
12:45-13:10. Powikłania po operacjach uroginekologicznych - co jest ich przyczyną, czy da się ich uniknąć? 
Przykłady z mojej praktyki. T. Rechberger.
13:10-13:35. The dark side of alloplastic materials - did we learn the lesson? E. Petri (Niemcy).
13:35-13:50. Moje doświadczenia z siatkami 6-ramiennymi. T. Kluz.
13:50-14:20. Powikłania po operacjach uroginekologicznych - kiedy USG jest przydatne do diagnostyki 
i optymalizacji leczenia? Przykłady z naszej praktyki. J. Kociszewski (Niemcy), A. Kuszka (Niemcy).
14:20-14:45. Dyskusja.
14:45. Pożegnanie uczestników.

15:00. Lunch.


