
 

 

 
PROGRAM KONFERENCJI 

 
CZWARTEK 

14.09.2017 r. 
  

INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE 
Operacje laparoskopowe w ginekologii onkologicznej 

 
 15.00 – 17.00 

Część A: Operacje laparoskopowe - rak endometrium 
Prowadzący: 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński  
dr Marcin Misiek 

dr n. med. Leszek Smorąg 
 

 17.00 – 19.00 
Część B: Laparoskopowe radykalne usunięcie macicy w raku szyjki macicy 

Prowadzący: 
dr hab. n. med. Sambor Sawicki 
dr hab. n. med. Dariusz Wydra 

 

PIĄTEK 
15.09.2017 r. 

 
9.30 

Powitanie gości, oficjalne wystąpienia 
prof. dr hab. n med. Zbigniew Kojs 

Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej 
 

Organizacja opieki onkologicznej  
prof. dr hab. n med. Stanisław Góźdź 

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
 

Sesja I 
 

Prowadzenie: 
prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński 

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora 
dr hab. n. med. Janusz Menkiszak  

 
10.00 - 10.15 

„Diagnostyka  i leczenie  czerniaka  narządu rodnego” 
prof. dr hab. n med.  Piotr  Rutkowski 

 
10.15 – 10.30 

„Medycyna personalizowana w ginekologii onkologicznej” 
prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek   



 

 

 
10.30 - 10.45 

„Geriatria onkologiczna w ginekologii onkologicznej” 

prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek 

 
10.45 - 11.00 

„Szczepionki terapeutyczne” 
prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski  

 
11.00 – 11.30 

Dyskusja, przerwa kawowa 
 
 

Sesja II 
 

Prowadzenie: 
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki 
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pityński  

dr hab. n. med. Bogdan Michalski 
 

 
11.30 – 11.45 

„Badania obrazowe kontra limfadenektomia w nowotworach 
ginekologicznych” 

prof. dr hab. n. med. Ewa  Nowak-Markwitz   
 

11.45 - 12.00 
„Molekularne podstawy diagnostyki i leczenia mięsaków macicy” 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński 

 
12.00 - 12.15 

„Zespoły  paranowotworowe” 
prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak 

 
 

12.15 - 12.30 
„Ciążowa choroba trofoblastyczna” 

prof. dr hab. n. med. Wiesława  Bednarek 
 

12.30 - 12.45 
„Rzadkie nowotwory sromu, problemy diagnostyczno terapeutyczne” 

prof. dr hab. n. med. Anita Olejek 
 

12.45 - 13.00 
Dyskusja  

 
13.00 - 15.00 

Przerwa obiadowa  



 

 

 
 

Sesja III 
 

Prowadzenie: 

prof. dr hab. n med. Przemysław Oszukowski 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Roszak  

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski 
 

15.00 - 15.30 
„Leczenie powikłań urologiczno- chirurgicznych po zabiegach ginekologicznych” 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach  

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski  

 
15.30 - 15.45 

„Granice interwencji  chirurgicznej w raku jajnika” 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bieńkiewicz 

 
15.45 - 16.00 

„Rak odbytu, diagnostyka i leczenie” 
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki 

 
16.00 - 16.15 

„Nowe wyzwania dla radioterapii” 
dr hab. n. med. Małgorzata Klimek  

 
 

16.15-16.45 
Dyskusja 

Przerwa kawowa 
 

 
Sesja IV 

 
Prowadzenie: 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski 

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Karolewski 

dr hab. n med. Paweł Basta 

 
16.45 - 17.00 

„Interpretacja wyników cytologicznych w BTS” 
prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia 

 
17.00 - 17.15 

„Laparoskopia w ginekologii  onkologicznej” 
dr hab. n. med. Dariusz Wydra 

 



 

 

17.15 - 17.30 
„Rola autoHSCT w leczeniu nowotworów układu rozrodczego u kobiet” 

dr hab. n. med. Marcin Pasiarski   
 

17.30 - 17.45 
„Odpowiedzialność  karna  za skutki błędu  medycznego” 

prof. dr hab. n. med. Rafał Kubiak 

 
17.45 

Dyskusja 

Ogłoszenie wyników z sesji plakatowej dla studentów 

Zakończenie konferencji 

Zaproszenie na kolejne spotkanie 

 
19.00 - 19.30 

Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Wojewódzkimi 
 

20.30 
Uroczysta kolacja 


