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Informacje
Udział dla lekarzy w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie internetowej 
spotkania: www.skalpel.edu.pl lub przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na adres: biuro@medvisa.pl.

Punkty edukacyjne
Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne. Certyfikaty dostępne będą do odbioru w biurze konferencji 
po zakończeniu spotkania.

Miejsce szkolenia
Hotel Golden Tulip Warsaw Centre**** (Pl. Zawiszy)
ul. Towarowa 2, 00-801 Warszawa
tel. 22 582 75 00  
www.warsaw-centre.goldentulip.com

Warsztaty szewne na symulatorach z użyciem zestawu laparoskopowego
W dniu konferencji zapraszamy na bezpłatne warsztaty z szycia laparoskopowego z użyciem symulatorów. 
W trakcie półgodzinnych sesji szkoleniowych będą mieli Państwo okazję udoskonalić umiejętności szycia lapa-
roskopowego, dzięki dostępności profesjonalnych narzędzi, nici oraz symulatora. Kurs obejmuje: szycie, wiązanie 
i ćwiczenia zręcznościowe na trenażerach z użyciem zestawu laparoskopowego. Dzięki dostępności różnorakich 
materiałów szewnych trening obejmie różne techniki chirurgiczne ułatwiające pracę przy zabiegu laparoskopowym. 
Rejestracja: www.skalpel.edu.pl

Kontakt

MEDVISA HEALTHCARE SOLUTIONS
tel.: +48 690 906 766
tel. +48 570 131 777
biuro@medvisa.pl
www.skalpel.edu.pl

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

8.00 – 9.30 Warsztaty – Akademia Szycia Laparoskopowego 
Partner edukacyjny ETHICON
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja

9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji: Chirurgia – wyzwania dnia codziennego. 
Spotkanie z Konsultantem Krajowym ds. Chirurgii Ogólnej  
Wykładowca: Grzegorz Wallner

9.30 - 10.40 Chirurgia otwarta i laparoskopowa w procedurach kolorektalnych 
- dobre praktyki i trudne przypadki
Moderator: Grzegorz Wallner
Wykładowca: Gustaw Lech

10.40 – 11.10 Chirurgia robotowa w praktyce: własne doświadczenie i porównanie pracy 
na dwóch dostępnych systemach robotowych
Wykładowca: Tomasz Rogula

11.10 – 11.25 Nowe technologie w sprzęcie laparoskopowym
Wykładowca: Marcin Migos

11.25 - 11.40 Dyskusja

11.40 – 12.10 Przerwa kawowa

11.40-12.40 Warsztaty – Akademia Szycia Laparoskopowego 
Partner edukacyjny ETHICON
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja

12.10 - 12.40 Wpływ otyłości na uzyskiwane wyniki leczenia chirurgicznego 
Wykładowca: Mariusz Wyleżoł

12.40 – 13.10 Profilaktyka nieszczelności zespoleń przewodu pokarmowego 
Wykładowca: Grzegorz Wallner

13.10 – 14.10 Prezentacja ciekawych przypadków:
 Guz wątroby – czy to nie bąblowica
   Małgorzata Polańska – Płachta, Agata Paszko
 Zasady leczenia przepuklin brzusznych u chorych na otyłość 
   Paulina Malinowska-Torbicz, Lubna Al-Hamandi
 Martwica żołądka jako powikłanie operacji antyrefuksowej
   Agnieszka Gonciarska

14.10 – 14.20 Dyskusja 

14.20 Poczęstunek i zakończenie spotkania 
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