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KURS UROGINEKOLOGICZNY DLA PRAKTYKÓW 
CZĘŚĆ  II. PODSTAWY DIAGNOSTYKI UROGINEKOLOGICZNEJ. 
USG DNA MIEDNICY (Pelvic Floor Sonography – PF-Sono)  
 

Sobota, 21.10.2023. 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. 
                             
8.15 – 9.30      Jak diagnozować i leczyć pacjentki uroginekologiczne: 
 

- wywiad – podstawa diagnostyki: jak rozmawiać z pacjentką? 
- pacjentka, która odwiedziła wielu lekarzy - co z nią robic? 
- kogo i po co kierować do specjalisty? 
- co robić z pacjentką po nieudanej operacji? 
- indywidualne kwalifikowanie do operacji: 

- które operacje łączyć, 
- które odkładać w czasie: dlaczego i na jak długo? 

 - kiedy operacje klasyczne, kiedy taśmy i siatki? - uwagi praktyczne. 
 
09.30 – 10.45 Znaczenie PF-Sono w diagnostyce uroginekologicznej: 

 
- ocena trzech kompartmentów za pomocą PF-Sono, 
- PF–Sono w diagnostyce ukrytego WNM i OAB, 
- znaczenie PF-Sono przy planowaniu zabiegu operacyjnego, 
- PF-Sono jako badanie dwuręczne  – na co muszę zwracać uwagę? 
- przetoki, uchyłki, inne nieprawidłowości - jak diagnozować? 

 
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa. 
 
11.00 -  11.30       Standardowy przebieg badania PF – Sono. 
 Ustawienia aparatu USG dla uzyskania optymalnego obrazu  

podczas PF-Sono. 
 
11.30 – 12.30       Taśmy beznapięciowe w leczeniu WNM - zalety i wady. 
 Ocena taśm beznapięciowych w PFS-TV: jak poprawić 

skuteczność naszych operacji? 
                              Powikłania po taśmach - rozpoznanie, dokumentacja i  

algorytm postępowania naprawczego. 
 Kiedy luzować, a kiedy usuwać taśmy? 
 
12.30 – 13.00       Kontynuacja: ocena taśm beznapięciowych w PFS-TV.  
 Zalecenia dla pacjentek po założeniu taśmy. 
 
13.00 -  13.30 Prezentacja taśmy beznapięciowej z talią: Sensi TVT-A i  SerasisJK 

8mm. Zasada działania nowej taśmy. Filmy z operacji. 
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13.30 – 14.30 Lunch 
 
 
14.30 -  16.00       Zaburzenia statyki: operacje dopochwowe oraz endoskopowe: 
 z użyciem różnych siatek i technik operacyjnych.  
 Co to jest kolpo/cervico-sakropeksja? 

Filmy z operacji. 
USG: ocena siatek. Pooperacyjne powikłania po siatkach: 
diagnostyka i postepowanie.  

 
16.00 – 16:45       Badania USG. Prezentacja ciekawych przypadków. 
 
16.45 – 17.00       Podsumowanie, rozdanie certyfikatów i pożegnanie uczestników. 


