Master Class
ZGŁOSZENIE

INFORMACJE OGÓLNE

Proszę przesłać to zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty
do dnia 29.09.2014 pod numer faksu:

Kierownictwo naukowe

(+48) 12 350 6401

prof. dr hab. Marcin Jóźwik, UWM Olsztyn, PTUG III
e-mail: marcin.jozwik@uwm.edu.pl

lub zarejestrować się na stronie:

dr n. med. Paweł Szymanowski, GYNEKA Kraków, PTUG III
e-mail: info@gyneka.pl

www.kursy.gyneka.pl/zgloszenia

Podmiot odpowiedzialny

_______________________________________________________________
Imię i nazwisko
_______________________________________________________________
Telefon kontaktowy
_______________________________________________________________
E-mail
_______________________________________________________________
Adres służbowy
_______________________________________________________________
Ulica i numer budynku
_______________________________________________________________
Kod pocztowy i miasto

_______________________________________________________________
Data i podpis
*Przesyłam wiążące zgłoszenie na kurs. Zapoznałem się z warunkami
uczestnictwa dostępnymi na stronie : www.kursy.gyneka.pl/warunki

Centrum Zdrowia Kobiety GYNEKA w Krakowie
ul. Łużycka 19, 30-692 Kraków
mgr Elżbieta Świś
tel: (+48) 12 444 7188
info@gyneka.pl, www.gyneka.pl
Miejsce szkolenia
SCANMED Szpital Św. Rafała w Krakowie
ul. Bochenka 12, 30-001 Kraków
Opłata uczestnika
Cena Kursu wynosi 950,- PLN i zawiera:
- uczestniczenie w operacjach pokazowych (2 dni)
- wykład wprowadzający
- lunch i wspólną kolację 1-go dnia oraz śniadanie i lunch
2-go dnia kursu
- 1 nocleg w hotelu ***.

HySa
Hystero-sakropeksja laparoskopowa
Warsztaty operacyjne

Organizator
MedConsent, sp. z o.o. – Ośrodek Kształcenia Podyplomowego
akredytowany przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
Konto do wpłat: MedConsent, sp. z o.o.

PL 52 1020 3088 0000 8102 0084 3425 z dopiskiem: GYNEKA.
Dokument wpłaty należy przesłać faksem wraz ze zgłoszeniem
lub przywieźć ze sobą na miejsce szkolenia.

Piątek-Sobota, 10-11 października 2014
SCANMED Szpital Św. Rafała w Krakowie

ZAPROSZENIE

PROGRAM

Nowoczesna operatywa uroginekologiczna bazuje na
podejściu minimalnie inwazyjnym i możliwie zachowawczym
w stosunku do narządów. W tę właśnie zasadę doskonale
wpisuje się laparoskopowa hystero-sakropeksja (HySa)
polegająca na zawieszeniu obniżonej lub wypadającej macicy
bez hysterektomii. Coraz wyższa świadomość medyczna i
oczekiwania pacjentek będą bez wątpienia sprzyjały
rozpowszechnieniu się tej metody leczenia operacyjnego.

Piątek, 10 października 2014, godz. 10:00-20:00

Rosnące zainteresowanie laparoskopią i napływające
zapytania skłoniły nas do zorganizowania kolejnego kursu
GYNEKA Master Class – szkolenie adresowane jest do
zaawansowanych operatorów, którzy dobrze radzą sobie z
szyciem
wewnątrzotrzewnowym.
Prowadzący
kurs
demonstrując zabieg podzielą się swoim doświadczeniem
dotyczącym techniki laparoskopowej i polecanych narzędzi
oraz ujawnią ważne szczegóły anatomii.
Tym razem w swoich nowoczesnych salach operacyjnych
powita nas SCANMED Szpital Św. Rafała – doskonale
wyposażony ośrodek medyczny Krakowa.
Mamy nadzieje, że zdobyte podczas kursu praktyczne
umiejętności wpłyną na zadowolenie Państwa pacjentów, a
także poszerzą spektrum lecznicze i przysporzą zawodowej
satysfakcji.
Do zobaczenia w Krakowie,

10:00-10:30

powitanie Uczestników w oddziale ChirurgicznoGinekologicznym SCANMED Szpital Św. Rafała w
Krakowie

10:30-14:30

demonstracja operacji laparoskopowej hysterosakropeksji (HySa) 1

14:30-15:00

przerwa na lunch

15:00-15:30

wykład wprowadzający

15:30-16:00

omówienie przebiegu operacji i anatomii

16:00-18:00

przerwa, dla chętnych zajęcia na pelwitrenerze

18:00-20:00

odpowiedzi na zapytania uczestników i dyskusja
podczas wspólnej kolacji

Sobota, 11 października 2014, godz. 08:00-14:00
08:00-12:30

demonstracja operacji laparoskopowej hysterosakropeksji (HySa) 2 w oddziale ChirurgicznoGinekologicznym SCANMED Szpital Św. Rafała w
Krakowie

12:30-13:00

przerwa na lunch

13:00-14:00

omówienie przebiegu operacji, odpowiedzi na
zapytania Uczestników, rozdanie zaświadczeń,
zakończenie kursu

Kurs prowadzą
Prof. dr hab. Marcin Jóźwik
Dr n. med. Paweł Szymanowski
Oficjalne szkolenie akredytowane przez
Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne.
CME – wystąpiono o punkty edukacyjne do Okręgowej Izby
Lekarskiej w Krakowie
Prof. dr hab. Marcin Jóźwik
PTUG III

Dr n. med. Paweł Szymanowski
PTUG III

