Polskie Towarzystwo Ginekologiczne - Oddział Łódzki
Sekcja Dydaktyczna PTG
Sekcja Terapii Wewnątrzmacicznej PTG
Sekcja Endometriozy PTG

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
oraz
I Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytetu Medyczneg w Łodzi

zapraszają na

IV Sympozjum
„Postępy w położnictwie i ginekologii”
Łódź, 26-27 maja 2011 r.

Komunikat

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
chcemy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IV edycji
Ogólnopolskiego Sympozjum „Postępy w położnictwie i ginekologii” odbywającego się pod
patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i kierowanego od dziewięciu lat do lekarzy
ginekologów, położników a także pielęgniarek i położnych.
Organizowane w uprzednich latach Sympozja spotykały się z żywym zainteresowaniem i
wysoką oceną uczestniczących lekarzy, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
kolegów, zdecydowaliśmy się przygotować jego kolejną - IV edycję – w Łodzi, 27 maja 2011 r.
Przygotowywana obecnie IV edycja Sympozjum, analogicznie do lat uprzednich zostanie
poprzedzona warsztatami przedkonferencyjnymi - w dniu 26 maja 2011 r.
Pragniemy, aby przygotowywane spotkanie dało możliwość zapoznania się z niezwykle
dynamicznie rozwijającą się i bogatą tematyką, skoncentrowaną na aktualnej wiedzy o
problemach medycznych, z którymi lekarze spotykają się każdego dnia.
Jesteśmy przekonani, że będzie to czas prowadzenia dyskusji z udziałem
najwybitniejszych specjalistów z całej Polski a także wybitnych autorytetów z zagranicy,
rozstrzygania rodzących się wątpliwości, jak również czas na przybliżenie obowiązujących
schematów postępowania klinicznego oraz usystematyzowania sposobów działania w codziennej
praktyce lekarskiej.
Wierzymy, że IV edycja Sympozjum stanie się doskonałym miejscem do przedstawienia
najnowszych osiągnięć w dziedzinie ginekologii i położnictwa a także interdyscyplinarną
platformą wymiany doświadczeń zawodowych.
Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy najwybitniejszych polskich specjalistów w
wybranych dziedzinach medycyny.
Mamy nadzieje, że zabierzecie Państwo z Łodzi nie tylko cenną wiedzę, ale również
wiele miłych i niezapomnianych wrażeń, oraz że IV Sympozjum stanie się miejscem wymiany
doświadczeń, płaszczyzną interesujących dyskusji naukowych i okazją do nawiązania wielu
ciekawych kontaktów towarzyskich.
Jeszcze raz gorąco zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
IV Sympozjum PTG:

prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Klinika Perinatologii i Ginekologii, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi

V-ce Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
IV Sympozjum PTG:

prof UM dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Organizatorzy IV Sympozjum:
I Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytetu Medyczneg w Łodzi
oraz
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Biuro organizacyjne konferencji:

Grupa Medica s.c.
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
tel. 42 630-01-88
faks 75 645-12-30
biuro@grupamedica.pl
www.grupamedica.pl

Patronatu Honorowego IV Sympozjum udzielili:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

Komitet naukowy i organizacyjny IV Sympozjum tworzą:
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego :
prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Klinika Perinatologii i Ginekologii, Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
V-ce Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
prof UM dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Program wstępny
Czwartek 26 maja 2011r.
Miejsce Obrad
Instytut Centrum Zdrowia Dziecka
ul. Rzgowska 281/289
Łódź

Kursy przedkonferencyjne:
1. „Praktyczne zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce prenatalnej i dopplerowskiej” –
część teoretyczna i warsztaty praktyczne
Kurs składający się z części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych - będą się odbywały w Instytucie
Centrum Zdrowia Dziecka, Pawilon Pediatryczny, ul. Rzgowska 281/289, Łódź
Organizatorem kursu teoretycznego oraz warsztatów praktycznych są Sekcja Dydaktyki PTG oraz Sekcja
Terapii Płodu PTG
Kierownik naukowy kursu - prof UM dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
Kierownik organizacyjny kursu – doc. dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek
Kurs teoretyczny
Program kursu będzie obejmował następujące zagadnienia:
•
•
•
•
•
•

USG prenatalne w I trymestrze ciąży (NT scan)
USG prenatalne w II trymestrze ciąży (anomaly scan)
Badanie Dopplerowskie w ciąży - centralizacja krążenia płodu
Badanie Dopplerowskie tt. macicznych w ciąży
Echo serca płodu
Obrazowanie trójwymiarowe płodu (3D/4D)

Warsztaty praktyczne
Praktyczne szkolenie - z możliwością wykonywania samodzielnych badań pod nadzorem wykładowców ilość miejsc ograniczona.
2. Warsztaty dotyczące operacyjnego leczenia endometriozy
Kurs będzie się odbywały w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka, Pawilon PołożniczoGinekologiczny, ul. Rzgowska 281/289, Łódź
Organizatorem kursu jest Sekcja Endometriozy PTG
Kierownik naukowy i organizacyjny kursu - prof dr hab. n. med. Krzysztof Szyłło
Program kursu będzie obejmował następujące zagadnienia:
• Laparoskopowe leczenie endometriozy
- jajnikowej (torbiele endometrialne)
- otrzewnowej
- głęboko naciekającej

Piątek 27 maja 2011r.
Miejsce Obrad
Centrum Konferencyjne Hotelu Andel’s - MANUFAKTURA
ul. Ogrodowa 17, Łódź

Program Sympozjum:

• panel diagnostyki prenatalnej i terapii płodu
Diagnostyka prenatalna
Ultrasonograficzna ocena markerów genetycznych I trymestru ciąży
Praktyczne zastosowanie markerów biochemicznych I / II trymestru.
Czego oczekujemy po ocenie ultrasonograficznej płodu w II i III trymestrze
Diagnostyka ultrasonograficzna w hipotrofii płodu"
Kliniczne zastosowanie dopplera w drugiej połowie ciąży.
Terapia wewnątrzmaciczna
Przepuklina przeponowa.
Aktualne możliwości terapii wewnątrzmacicznej w Polsce.
NIHF – diagnostyka i leczenie.
Kontrowersje w terapii wewnątrzmacicznej; wodogłowie, uropatie zaporowe.
Selektywna laseroterapia TTTS.
Inwazyjna diagnostyka płodu.
Echokardiografia płodowa.
Okrągły stół. Rola inwazyjnych procedur w diagnostyce i terapii płodu – realia polskie.

• panel endometriozy
Historia badań nad endometriozą
Endometrioza jajnikowa
Diagnostyka ultrasonograficzna
Diagnostyka biochemiczna
Leczenie zachowawcze
Czy po usunięciu torbieli endometrialnej należy szyć jajnik?
Profilaktyka zrostów
Głęboko naciekająca endometrioza
Ból towarzyszący endometriozie extragenitalnej
Ból towarzyszący endometriozie extragenitalnej
Laparoskopowe leczenie ognisk w przegrodzie odbytniczo-pochwowej
Głęboko naciekająca endometrioza rola chirurga
Głęboko naciekająca endometrioza rola urologa
Perspektywy diagnostyki i leczenie endometriozy
Dlaczego upływa tak długi czas między pierwszymi objawami a rozpoznaniem
Komórki macierzyste a endometrioza
Rola statyn w leczeniu endometriozy
Leczenie endometriozy poprzez oddziaływanie na układ immunologiczny
Udział robotów w chirurgicznym leczeniu endometriozy
Adenomioza
Diagnostyka obrazowa adenomiozy
Czy możliwe jest rozpoznanie kliniczne
Znaczenie ablacji endometrium w leczeniu adenomiozy
Jakość życia kobiet z endometriozą
Rola organizacji kobiecych w edukacji zdrowotnej endometriozy

• panel na temat cięcia cesarskiego we współczesnej praktyce
położniczej
Aktualne spojrzenie na wskazania oraz nowe techniki operacyjne
Ewolucja techniki cięcia cesarskiego
Cięcie cesarskie a CIN i rak szyjki macicy
Cięcie cesarskie u ciężarnej z mięśniakami macicy
Cięcie cesarskie ze wskazań psychologicznych czy na życzenie?
Powikłania po cięciu cesarskim u matek i dzieci
Powikłania urologiczne
Cięcie cesarskie a powikłania zakrzepowo-zatorowe
Hysterektomia okołoporodowa-nowe spojrzenie
Powikłania u noworodków po porodzie drogą cięcia cesarskiego

• panel HPV
Diagnostyka pogłębiona w Populacyjnym Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki
Macicy – kolposkopia, badania molekularne
Ginekologiczne badanie przedmiotowe i podmiotowe – standardy postępowania
Szczepienia przeciwko HPV
Aspekty immunologiczne zakażenia HPV u ciężarnych

• panel PREBIC
The International PREterm BIrth Collaborative (PREBIC), USA jest organizacją naukową
powstałą w 2004 roku, skupiającą naukowców z wielu dziedzin naukowych zajmujących się
problemem porodu przedwczesnego.
Głównym celem działania organizacji PREBIC jest stworzenie platformy naukowej służącej
wymianie poglądów dotyczących problematyki porodu przedwczesnego, a także, w kooperacji z
innymi organizacjami takimi jak WHO czy March of Dimes,
planowanie i realizacja
międzynarodowe projektów badawczych przyczyniających się do zmniejszenia negatywnych
skutków wcześniactwa.
Podczas Sympozjum w Łodzi odbędzie się I Międzynarodowe Satelitarne spotkanie grupy PREBIC.

• panel dydaktyczny
Panel dotyczący szkolenia studentów, lekarzy oraz specjalistów w położnictwie i ginekologii z udziałem
ekspertów międzynarodowych, Konsultanta Krajowego w położnictwie i ginekologii, Prezesów oraz
członków zarządu PTG, nauczycieli akademickich. Przewidujemy dyskusję na tle aktualnego stanu wiedzy
w omawianej specjalności oraz koniecznych nowelizacji programu dydaktycznego.

Uczestnikom konferencji przysługuje prawo do punktów edukacyjnych.

Zaproszenie do udziału w Sympozjum przyjęli następujący goście z zagranicy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Prof. Kypros Nicolaides (Kings College, London, UK),
Prof. Jan Deprest (University of Leuven, Belgium)
Dr Vita Zidere (Kings College, London, UK),
Prof. Pavel Calda (Uniwersytet Karola, Praga, Czechy),
Dr Mohamed Mabrouk,
Prof. Andreas Ebert,
Prof. Michael Mueller,
Dr Seracchioli,
Calvin J. Hobel, MD, Miriam Jacobs Chair in Maternal Fetal Medicine at CedarsSinai Medical Center Los Angeles, USA
Christopher P. Howson, Vice President for Global Programs at the March of
Dimes Birth Defects Foundation, USA
Ramkumar Menon, MS, PhD, Department of Epidemiology and Gynecology and
Obstetrics, Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta, i Director
The Perinatal Research Center at the Centennial Women’s Hospital in Nashville,
USA
Michael Katz, M.D., Senior Vice President for Research and Global Programs,
March of Dimes Birth Defects Foundation, Reuben S. Carpentier Professor,
emeritus of Pediatrics, and Professor, emeritus of Public Health at Columbia
University, USA.
Prof. Michael S. Kramer, McGill Professor in the Departments of Pediatrics and
of Epidemiology and Biostatistics at McGill University Faculty of Medicine,
Kanada.
Prof. R. F. Lamont Professor of Obstetrics and Gynecology, Perinatology Research
Branch, Division of Maternal Fetal Medicine, Department of Obstetrics and
Gynecology, Wayne State University, Detroit, Michigan, USA.
Dr. Kenneth Ward, M.D. Pacific Center for Research on Early Human
Development at the University of Hawaii, USA

Zgłoszenia prac oryginalnych
Prosimy o nadsyłanie prac oryginalnych oraz poglądowych, które po recenzji zostaną opublikowane w
pełnej wersji, w Ginekologii Polskiej lub w Ginekologii i Położnictwie MedicalProjectPolska.
Prace prosimy przygotowywać według regulaminu Ginekologii Polskiej lub Ginekologii i Położnictwa
MedicalProjectPolska i przesyłanie drogą elektroniczną poprzez stronę www.grupamedica.pl.
Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac – 30.04.2011.

Rejestracja
•
•
•

on line – rejestracja na stronie www.grupamedica.pl
faksem – formularz zgłoszeniowy należy wysłać na numer 75 645 12 30
mailem – skan formularza zgłoszeniowego można wysłać na adres: biuro@grupamedica.pl

Opłaty rejestracyjne*
* Opłata zawiera 23% podatek VAT, obowiązujący od 1 stycznia 2011 r.
Wysokość opłat rejestracyjnych
\Termin opłaty
Udział w kursie przedkonferencyjnym USG –
część teoretyczna
Udział w kursie przedkonferencyjnym USG –
warsztaty praktyczne
Udział w kursie przedkonferencyjnym –
operacyjne leczenie endometriozy
Udział w IV Sympozjum
Udział w uroczystym wieczorze towarzyskim
Udział w uroczystym wieczorze towarzyskim
osoby towarzyszącej

do 31.03.2011
r.
250 PLN

od 01.04.2011 r.
350 PLN

opłata na
miejscu
brak możliwości

350 PLN

450 PLN

brak możliwości

350 PLN

450 PLN

brak możliwości

480 PLN
150 PLN

550 PLN
150 PLN
150 PLN

650 PLN
150 PLN

Opłata rejestracyjna zawiera:
23% podatek VAT, obowiązujący od 1 stycznia 2011 r
2. udział w sesjach naukowych konferencji
3. wstęp na teren wystawy akredytowanych firm
4. materiały zjazdowe oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji
5. przerwy kawowe oraz obiad w dniu obrad.
1.

Opłaty należy uregulować po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia z należną kwotą, na konto:
Bank PKO S.A. V o/Łódź Nr 81 1240 1545 1111 0010 2991 7027
(Grupa Medica s.c., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź).
Prosimy o dopisanie w tytule przelewu „Udział (imię i nazwisko uczestnika) – IV Sympozjum „Postępy w
położnictwie i ginekologii”.

Warunki zmian i rezygnacji
Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową.
W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty oraz termin do dokonania przelewu.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości należnej kwoty w przypadku zbyt długiego czasu
nierealizowania płatności. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Grupa Medica s.c.
ul. Pomorska40, 91-408 Łódź. Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta
bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę po
uzgodnieniu i akceptacji organizatora.
Termin bezkosztowej rezygnacji z zamówionych usług upływa 15 marca 2011 r.
Potrącenia umowne od dnia 16 marca 2011 r.:
Termin rezygnacji
Opłata rejestracyjna
Program towarzyszący
Zakwaterowanie

Od 16.03.2011 do
30.04.2011
potrącenie 50%
potrącenie 30%
zwrot 75% poniesionego
kosztu

od 01.05.2011 r.
brak refundacji
brak refundacji
brak refundacji

Hotele i sposób rezerwacji
Przed wyborem miejsca zakwaterowania oraz dokonaniem rezerwacji zalecamy kontakt z Biurem Grupa
Medica s.c. w celu zweryfikowania dostępności miejsc hotelowych oraz szczegółów operacji.
Rezerwacja noclegu będzie następowała przez uczestników bezpośrednio w wybranym Hotelu, z
wykorzystaniem cen uzgodnionych przez Grupa Medica. Po dokonaniu wyboru miejsca zakwaterowania
prosimy o przesłanie informacji drogą mailową na adres biuro@grupamedica.pl lub telefonicznie pod
numer 42 630 01 88 a następnie przekażemy informacje o haśle dostępu do rezerwacji w cenie ustalonej
przez organizatora.
Do Państwa dyspozycji są następujące hotele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Andel’s
Hotel Focus
Hotel Ibis
Hotel Campanille
Hotel Qubus
Hotel Centrum
Hotel Savoy
Hotel Grand
Hotel Ines

Szczegółowa lista hoteli znajduje się na stronie www.grupamedica.pl.
Ostateczne ceny za doby hotelowe prześlemy w kolejnym tygodniu.

