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Szanowni  Państwo!  Drogie  Koleżanki  i  Koledzy!

W imieniu Zarządu Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia jest mi niezmiernie miło 
zaprosić Państwa na warsztaty operacyjne  organizowane  w  Rzeszowie.

Warsztaty dedykowane są lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe 
techniki w laparoskopii ginekologicznej oraz tym kolegom, którzy w swojej pracy 
zawodowej planują stosowanie technik małoinwazyjnej chirurgii ginekologicznej, a także 
technik  z  użyciem  implantów.

Spotkanie odbędzie się w formule śledzenia transmisji z operacji, która emitowana będzie 
na sali wykładowej. W trakcie zabiegów będziemy prowadzili dyskusję i wymieniali 
poglądy z operatorami – a wszystko to pod kontrolą moderatora. Planujemy prowadzić 
operacje  równoległe  na  dwóch  stołach  operacyjnych.



Stół 1 

l Operacje onkologiczne w ginekologii z równoległą transmisją podobnej operacji 
wykonywanej przy wykorzystaniu robota Da-Vinci (planujemy dwie operacje) 
tips&trips  oraz  porównanie  i  dyskusja  na  temat  dwóch  technik.

l Usunięcie  mięśniaka  macicy  metodą  laparoskopową.

Stół 2 

l Operacje  endoskopowe  w  uroginekologii.

l Sakropeksja  laparoskopowa.

l Operacja  Richardsona  z  dostępu  przez-  i  pozaotrzewnowego.

l Stosowanie technik waginalnych i laparoskopowych w zakresie rekonstrukcji dna  
miednicy  z  użyciem  materiału  syntetycznego.

ASYSTOWANIE DO OPERACJI DLA PIERWSZYCH 
15 ZAPISANYCH OSÓB 

Pierwsze 15 osób, które zapiszą się na operacje, 
będzie miała możliwość asystowania do operacji 

(decyduje kolejność zgłoszeń). 

Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że nasze zaproszenie przyjęły naj-
większe  autorytety  w  operacjach  endoskopowych  w Polsce:

l dr n. med. Marcin Misiek,

l prof. KAAFM dr n. med. Paweł Szymanowski

l prof. dr hab. Ewa Barcz. 

Po zakończeniu operacji zapraszamy na uroczystą kolację, podczas której będziemy mogli 
porozmawiać  o  operacjach  ginekologicznych  i  wymienić  poglądy.

Serdecznie zapraszamy do Rzeszowa!
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