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Kurs uroginekologiczny dla praktyków
z badaniami na żywo
Kurs wprowadzający I
Piątek, 17.04.2015 od 8.45 do 17.30

08.45 – 09.00

09.00 – 11.30

Przywitanie uczestników
dr med. Robert Baron
dr med. Jacek Kociszewski
prof. dr med. Ewa Barcz
Podstawy diagnostyki i epidemiologii uroginekologicznej NM
(prof. dr med. Ewa Barcz)











Wystepowanie, czynniki ryzyka i patogeneza NM
Uwarunkowania ekonomiczne leczenia NM
(gdzie jesteśmy, do czego dążymy)
Specyfika wywiadu uroginekologicznego
Badanie uroginekologiczne
Ocena wypadania organow – POPKlasyfikacja
Uroginekologiczne testy funkcjonalne
Ksiazeczka mikcji zalety, roznice
Badania urodynamiczne w nietrzymaniu moczu –
wartość diagnostycznoprognostyczna, wpływ na jakość leczenia i
diagnostykę powikłań
Po co nowe narzędzie diagnostyczne – co uzyskujemy wykonując
USG?

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45 – 12.30

Wprowadzenie do ultrasonografii uroginekologicznej 
„Perineal i Introitussonograpie” (dr med. J.Kociszewski)
 różne techniki badania usg we współczesnej uroginekologii:
 USG przezprzedsionkowe i przezkroczowe: zalety, wady, różnice
 standardowe plaszczyzny i pomiary w spoczynku, podczas skurczu i
parcia

12.30 – 14.00

„Pelvic Floor Sonographie (PFSono) w technice 2D i 3D” 
nowy rodzaj usg uroginekologicznego (dr med. J.Kociszewski)
 optymalne ustawienia i typowe błędy popełniane podczas badania
 na co należy zwracać uwagę ?
 PFSono: trzy płaszczyzny w „real time“ w 2D Technice
 PFSono: trzy plaszczyzny w 3D: zalety, wady, roznice
 badanie i ocena trzech kompartmentów u nieródki
 PFSono głowicą przezpochwową i przezbrzuszną: wskazania i
róźnice

2
 PFSono jako „wizualny biofeedback“: anatomia i funkcja mięśni dna
miednicy w spoczynku i podczas skurczu
14.00 – 15.00

Obiad

15.00  16.00

Standardowy przebieg badania PF – Sonographie.
Ustawienia aparatu USG dla uzyskania optymalnego obrazu
podczas PFSonografie (dr med. J.Kociszewski)

16.00  17.30

Podstawy terapie uroginekologicznej w praktyce
Nowoczesna pesaroterapia  samoterapia (dr med. J.Kociszewski)









Lokalna estrogenoterapia
Terapia farmakologiczna
Pessary / tampony pochwowe
Fizykoterapia
Elektrostimulacja / Biofeedback
Wskazania i zasada dzialania pessarow i tamponow
Typowe bledy / problemy w użyciu codziennym
Wskazowki praktyczne

17.30 – 18.00

Test kontrolny z omówieniem wybranych przypadków –
kazuistyka (prof. dr med. Ewa Barcz)

18.00  19.00

PFSono i badanie uroginekologiczne demonstracje na żywo
(prof. dr med. Ewa Barcz i dr med. J.Kociszewski)
 ocena trzech kompartmentów w spoczynku, podczas skurczu i parcia
 test kaszlowy w USG
 wizualny biofeedback
 diagnostyka wnm w USG
 wybór i praktyczne zastosowanie pessarów / tamponów

Kurs Pelvic Floor – Sonograpie II 18.04.2015

W celu ułatwienia zadawania pytań prosimy o wzięcie wskaźnika laserowego!!!!

