Program
Czwartek, 10 września 2020
SALA KONFERENCYJNA
15:00–16:40

1. Sesja plenarna. Ginekologia wieku rozwojowego — wady
narządu rodnego

15:00–15:20

Pierwsze badanie dziewczynki kiedy, jak? Wskazania i
postępowanie — rekomendacje PTGiP

15:20–15:40

Pierwotny brak miesiączki — diagnostyka, leczenie

15:40–16:00

Diagnostyka wad wrodzonych macicy — USG a endoskopia

16:00–16:20

Leczenie operacyjne wad rozwojowych macicy

16:20–16:40

Dyskusja — panel ekspertów

16:40–17:00

Przerwa na kawę

17:00–18:40

1. Sesja plenarna. Perinatologia

17:00–17:20

Postępowanie w przedwczesnej czynności skurczowej macicy

17:20–17:40

Ciąża w bliźnie po cięciu cesarskim poród operacyjny na sali
hybrydowej

17:40–18:00

Diagnostyka i postępowanie w ograniczeniu wzrastania
wewnątrzmacicznego płodu — rekomendacje PTGiP

18:00–18:20

Ciąża bliźniacza diagnostyka i postępowanie wg rekomendacji
Polskich i światowych

18:20–18:40

Dyskusja panel ekspertów

18:40–19:00

Sesja satelitarna

Piątek, 11 września 2020
SALA KONFERENCYJNA
08:50–09:00

Oﬁcjalne rozpoczęcie Forum Ginekologii i Perinatologii
Praktycznej — powitanie

09:00–10:40

1. Sesja plenarna. Nowe standardy w perinatologii

09:00–09:20

Co jest najważniejsze w opiece nad ciężarną? Elementy kluczowe
— wskaźniki okołoporodowe

09:20–09:40

Postępowanie w przedwczesnym odpływaniu płynu owodniowego
(PPROM) — przed i po 24. tygodniu ciąży

09:40–10:00

Wskazania do cięcia cesarskiego — aktualne rekomendacje
PTGiP

10:00–10:20

Preeklampsja (PE) wczesna i późna — różnice w diagnostyce
i postępowaniu

10:20–10:40

Dyskusja — panel ekspertów

10:40–11:00

Przerwa na kawę

11:00–13:00

2. Sesja plenarna. Ciąża i poród

11:00–11:20

Szczepienia w ciąży

11:20–11:40

Zaburzenia krzepnięcia w ciąży — diagnostyka i postępowanie

11:40–12:00

Nietolerancja węglowodanów czy cukrzyca ciążowa — standardy
diagnostyki i leczenia

12:00–12:20

Zabieg Kristellera — stosować czy nie? Stanowisko ekspertów
PTGiP

12:20–12:40

Poród drogami natury po cięciu cesarskim

12:40–13:00

Dyskusja — panel ekspertów

13:00–13:30

Sesja satelitarna

13:30–14:30

Lunch

14:30–16:30

3. Sesja specjalna z gośćmi honorowymi Konferencji GIPP
PTGP

14:30–15:30

1. Fetal growth restriction management (TRUFFLE)
2. The inﬂuence of the pregnancy on maternal circulation
(PE/FGR)

15:30–16:30

1. Progesterone in pregnancy (OPPTIMUM)
2. The customised charts of the fetal growth

16:30–16:45

Sesja satelitarna

16:45–17:00

Przerwa na kawę

17:00–19:00

4. Sesja plenarna. Endokrynologia i medycyna rozrodu

17:00–17:20

Histeroskopia — wskazania, technika. Rekomendacje PTGiP

17:20–17:40

Sesja satelitarna

17:40–18:00

Niepłodność małżeńska — czy są wskazania do leczenia
operacyjnego?

18:00–18:20

Hiperandrogenizacja a zespół PCO w niepłodności — diagnostyka,
leczenie

18:20–18:40

Czynnik męski w niepłodności małżeńskiej — diagnostyka, leczenie

18:40–19:00

Antykoncepcja hormonalna dawki, wskazania, sposoby stosowania

19:00–19:30

Dyskusja

Sobota, 12 września 2020
SALA KONFERENCYJNA
09:00–10:40

5. Sesja plenarna. Uroginekologia

09:00–09:20

Pęcherz nadreaktywny OAB a wysiłkowe nietrzymanie moczu
WNM — różnicowanie, leczenie

09:20–09:40

Leczenie operacyjne w uroginekologii — wskazania, standardy wg
EBM

09:40–10:00

Zaburzenia statyki narządu rodnego — kiedy i jak operować?

10:00–10:20

Pessaroterapia — wskazania, zastosowanie

10:20–10:40

Dyskusja

10:40–11:00

Sesja satelitarna

11:00–11:30

Przerwa na kawę

11:30–13:00

6. Sesja plenarna. Ginekologia operacyjna i onkologiczna

11:30–11:50

Leczenie operacyjne w ginekologii onkologicznej — kiedy
klasycznie a kiedy laparoskopowo?

11:50–12:10

Kiedy i jak operować w patologii szyjki macicy?

12:10–12:30

Histerektomia — jaką drogą? Wady i zalety operacji
abdominalnych, waginalnych i endoskopowych

12:30–12:50

Leczenie operacyjne raka jajnika — kiedy, gdzie i jak?

12:50–13:00

Dyskusja

13:00–13:30

Sesja satelitarna

13:30

Zakończenie konferencji
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