
62

GinPolMedProject 4 (26) 2012

XXXI Kongres  Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Katowice 19-22 września 2012 r.

© GinPolMedProject 4 (26) 2012

URSZULA MARKOWSKA
Biuro Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
(Kadencja 2009-2012)
ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy
e-mail: urszulamarkowska@wp.pl

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicz-
nego odby³ siê w dniach 19-22 wrzeœnia 2012 roku
w Katowicach, pod znakomitym Honorowym Patrona-
tem Ma³¿onki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.
Pozostawi³ w pamiêci dni pe³ne wra¿eñ naukowych
i spotkañ kole¿eñskich. By³o to spotkanie naukowe gi-
nekologów i po³o¿ników z kraju i
ze œwiata, a has³em przewodnim
by³a „Kobieta XXI wieku”. Kon-
gres zgromadzi³ nie tylko gineko-
logów – po³o¿ników, neonatolo-
gów, równie¿ po³o¿ne, psycholo-
gów, rehabilitantów, studentów
medycyny, a tak¿e przedstawicieli
innych specjalnoœci, których zain-
teresowania mieszcz¹ siê w g³ów-
nym nurcie osi¹gniêæ naukowych
po³o¿nictwa i ginekologii. Goœci-
liœmy wielu znakomitych zagra-
nicznych wyk³adowców: prof.
Klaus Goeschen (Niemcy), prof.
Malik Goonewardene (Sri Lanka),
dr Krystyna Grabowska (Zimba-
bwe), prof. Jurgen Heinrich (Niem-
cy), prof. Micha³ Hibner (USA),
prof. Luis Keith (USA), prof. Phi-
lip van Kerrebroeck (Holandia),
prof. Andrzej £ysikiewicz (USA), dr Marek Budner
(Niemcy), dr Józef Mazurek (USA), prof. Maria Mi-
chejda (USA), dr Wojciech Norek (Austria), prof.
Andrzej Pawlak (Francja), prof. Marek Rudnicki
(USA), prof. Eiko Petersen (Niemcy), prof. Gad Pota-
shnik (Izrael), prof. Ewa Radwañska (USA), dr David
Scheiner (Szwajcaria), prof. Henning Schneider (Szwaj-
caria), prof. Jan Persson (Szwecja), prof. Seamundur
Gudmundsson (Szwecja).

 Program naukowy Kongresu obejmowa³ 98 sesji
naukowych, w tym 13 plakatowych i 6 sesji warszta-
towych, porusza³ zagadnienia z wszystkich obszarów
ginekologii i po³o¿nictwa, endokrynologii, onkologii
ginekologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii,
a problematyka anti-aging«u by³a nowoœci¹ na tym kon-

gresie. Po raz pierwszy w 123. letniej historii Polskie-
go Towarzystwa Ginekologicznego mia³y miejsce sesje
„Polonii Ginekologicznej Œwiata”, które cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem.

W pierwszym dniu Kongresu 19 wrzeœnia 2012 roku
odby³y siê sesje warsztatowe z zakresu ginekologii dzie-

ciêcej i dziewczêcej, leczenia chi-
rurgicznego raka jajnika, kolposko-
pii, ultrasonograficznej diagnostyki
prenatalnej, œródporodowego mo-
nitorowania p³odu oraz niep³odno-
œci. W grodzianach popo³udnio-
wych odby³o siê Walne Zgroma-
dzenie Delegatów Polskiego Towa-
rzystwa Ginekologicznego.

W drugim dniu Kongresu 20
wrzeœnia 2012 roku w godzinach
od 9.00-11.00 dziêki dostêpnoœci
technik telekomunikacyjnych
odby³ siê przekaz transmisji sate-
litarnej z operacji ginekologicznej
robotem Da Vinci przeprowadzo-
nej w Szpitalu Wojewódzkim we
Wroc³awiu do Hali Widowiskowo-
Sportowej „Spodek” w Katowi-
cach. Operowali: prof. Micha³
Hibner (USA), prof. Wojciech

Witkiewicz (Wroc³aw) wraz z zespo³em. Komentarz
transmisji w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”
prowadzili prof. Jan Perssen (Szwecja) oraz dr Janusz
Malinowski (Wroc³aw).

Sesje naukowe prowadzone by³y przez najwybitniej-
szych specjalistów z po³o¿nictwa i ginekologii z kraju
i œwiata. Prezentowane tematy obejmowa³y zagadnie-
nia z medycyny matczyno-p³odowej, endoskopii, onko-
logii ginekologicznej, uroginekologii, niep³odnoœci,
andrologii, krwotoków po³o¿niczych, endometriozy,
genetyki klinicznej, ginekologii dzieciêcej i dziewczê-
cej, medycyny perinatalnej, ultrasonografii, stanów
nag³ych w po³o¿nictwie, nadciœnienia w ci¹¿y, promo-
cji zdrowia i edukacji we wspó³czesnym po³o¿nictwie,
nauk podstawowych w ginekologii. Odby³a siê równie¿
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sesja Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyj-
ki Macicy. By³ to panel dyskusyjny z udzia³em: Anny
Brzeziñskiej – Wice-Prezesa Agencji Oceny Technolo-
gii Medycznych, Singrid Poulsen z Danii – Komisarza
Medycznego, Narodowej Rady ds. Zdrowia, dr Jerze-
go Ziêtka – Pos³a RP, prof. Ryszarda Porêbê – Prezesa
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, prof. Prze-
mys³awa Oszukowskiego – Prezesa Elekta Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego, Panel prowadzi³a
Iwona Szymalla – Redaktor.

W godzinach wieczornych 20 wrzeœnia 2012 roku
w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” w Katowi-
cach odby³a siê ceremonia otwarcia Kongresu, podczas
której wrêczono wyró¿nienia i nagrody oraz tytu³y
Honorowego Cz³onka Polskiego Towarzystwa Gineko-
logicznego. Podczas Gali Otwarcia XXXI Kongresu
PTG wyk³ad inauguracyjny pt: „Meandry rozwoju
pracownika naukowego” wyg³osi³ wybitny Profesor zw.
dr hab. dr h. c. multiplices Franciszek Kokot. Wystêp
Zespo³u Pieœni i Tañca „Œl¹sk” z programem „W Eu-
ropie ze Œl¹skiem” uœwietni³ wieczór wydarzeñ. Pro-
gram w wykonaniu pe³nego sk³adu Zespo³u, by³ barwn¹
opowieœci¹ o polskiej kulturze ludowej i narodowej
oraz o wielkiej rozmaitoœci kultur innych narodów.

Trzeci dzieñ Kongresu – 21 wrzeœnia 2012 roku
obfitowa³ w liczne sesje naukowe, referatowe i plaka-
towe. Poruszane zagadnienia dotyczy³y: endokrynolo-

gii ginekologicznej, cukrzycy ciê¿arnych, terapii we-
wn¹trzmacicznej p³odu, nowoczesnych metod diagno-
styczno-terapeutycznych w onkologii ginekologicznej,
wybranych problemów w wieku rozrodczym, nowoœci
w diagnostyce przedwczesnego pêkniêcia b³on p³odo-
wych, terapii hormonalnej okresu menopauzalnego,
ci¹¿y wielop³odowej, anti-agingu, raka sromu, sonolo-
gii, diagnostyki stanu p³odu i noworodka, wideokon-
frontacji w ginekologii operacyjnej, nowoœci w terapii
prenatalnej, postêpów w po³o¿nictwie i ginekologii.

W czwartym dniu Kongresu, 22 wrzeœnia 2012 roku
sesje naukowe, referatowe i plakatowe obejmowa³y
zagadnienia: zaka¿eñ w po³o¿nictwie i ginekologii,
psychosomatyki w po³o¿nictwie i ginekologii, nowych
trendów w zawodzie po³o¿nej, uroginekologii, onkolo-
gii ginekologicznej, endometriozy, perinatologii, kon-
trowersji wokó³ antykoncepcji. Du¿ym zainteresowa-
niem cieszy³y siê dwie nowo wprowadzone na Kongre-
sie sesje, tj. sesja Studenckich Kó³ Naukowych Po³o¿-
nictwa i Ginekologii oraz Akademia Œwiadomoœci
Prawnej.

Kongres zgromadzi³ ponad 2500 uczestników. By³y
to dni pe³ne wra¿eñ naukowych, wymiany doœwiadczeñ
zawodowych, ale tak¿e okazja do zawierania nowych
przyjaŸni. Ka¿dy Kongres Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego to szansa na postawienie wa¿nych
kroków do przodu w polskiej ginekologii.

XXXI Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
– refleksje i wspomnienia

Fot. 1. Hala Widowiskowo-
Sportowa „Spodek”
w Katowicach

Fot. 2. Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
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Fot. 3. Walne Zgromadzenie
Delegatów Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego – Hala Widowisko-
wo-Sportowa „Spodek” – Katowice

Fot. 4. Transmisja satelitarna
operacji ginekologicznej
z zastosowaniem robota

Da Vinci ze Szpitala Specjali-
stycznego we Wrocławiu do Hali

Widowiskowo-Sportowej
„Spodek” w Katowicach

Fot. 5. Transmisja
satelitarna operacji
ginekologicznej
z zastosowaniem robota
Da Vinci ze Szpitala
Specjalistycznego
we Wrocławiu do Hali
Widowiskowo-Sportowej
„Spodek” w Katowicach
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Fot. 9. Występ Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” – Ceremonia otwarcia Kongresu
– Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”
w Katowicach

Fot. 6. Sesje naukowe – Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

Fot. 7. Wręczenie tytułu
„Honorowego Członka

Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego podczas

Ceremonii otwarcia Kongresu
– Hala Widowiskowo-Sportowa

„Spodek” w Katowicach

Fot. 8. Wykład inauguracyjny
– prof. zw. dr hab. dr h. c. multi. Franciszek Kokot
(Ceremonia otwarcia Kongresu w Hali Widowiskowo-
Sportowej „Spodek”)


