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Po nad 400 le ka rzy gi ne ko lo gów wzię ło
udział w Kon gre sie Za ło ży ciel skim Pol skie go
To wa rzy stwa Gi ne ko lo gii Este tycz nej i Re -
kon struk cyj nej, który odbył się w dniach 26-27
czerw ca br. w ho te lu Hil ton w War sza wie. 

Ten nie za prze czal ny suk ces jest przede
wszy st kim wy ni kiem do sko na łe go do bru
bar dzo prak tycz nych te ma tów pre zen ta cji,
jak i obe cno ści gro na eks per tów, którzy zde -
cy do wa li się przy jąć za pro sze nie do udzia łu
w Kon gre sie w cha rak te rze wy kła dow ców. 

Orga ni za to rem wy da rze nia by ło Sto wa -
rzy sze nie na rzecz Pro mo cji Zdro wia Ko biet
im. Prof. St. Lie bhar ta oraz III Ka te dra i Kli ni -
ka Gi ne ko lo gii Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Lu bli nie. Za część lo gi stycz ną wy da rze nia

oraz je go pro mo cję od po wie dzial na by ła 
G-PHAR MA Con sul ting. 

O po wo dach po wsta nia To wa rzy stwa
je szcze przed Kon gre sem wy po wia dał się
Prze wo dni czą cy Ko mi te tu Orga ni za cyj ne go
prof. To masz Pa szkow ski (Lu blin): „Nie -
zwy kle dy na micz ny roz wój prak tyk z za kre -
su gi ne ko lo gii este tycz nej i re kon struk cyj nej,
ja ki w ostat nich la tach ob ser wu je my na
świe cie, skła nia do te go, aby po wo łać do
ży cia Pol skie To wa rzy stwo Gi ne ko lo gii
Este tycz nej i Re kon struk cyj nej. Ce lem to -
wa rzy stwa bę dzie stwo rze nie ba zy me ry to -
rycz nej i edu ka cyj nej dla le ka rzy już pro wa -
dzą cych ta ką prak ty kę, bądź pla nu ją cych

Po nad 400 le ka rzy gi ne ko lo gów wzię ło udział w Kon gre sie Za ło ży ciel -
skim Pol skie go To wa rzy stwa Gi ne ko lo gii Este tycz nej i Re kon struk cyj -
nej, który odbył się w dniach 26-27 czerw ca br. w ho te lu Hil ton
w War sza wie. 
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roz sze rze nie po rt fo lio swo ich usług o pro -
ce du ry z te go za kre su”.

W pierw szym dniu Kon gre su prze pro -
wa dzo ne zo sta ły wy bo ry do władz to wa rzy -
stwa. Funk cję Pre ze sa PT GE iR na naj bliż sze
3 la ta ob jął prof. To masz Pa szkow ski z Lu bli -
na. 

Pod czas dru gie go dnia ucze st ni cy mie li
moż li wość wy słu cha nia wie lu cie ka wych
pre zen ta cji w trzech se sjach ple nar nych
przy go to wa nych przez czo ło wych pol skich
spe cja li stów. Wy kła dy do ty czy ły ta kich te ma -
tów jak m.in.:
• la bio pla sty ka – wska za nia i tech ni ki ope -

ra cyj ne,
• re wi ta li za cja po chwy przy uży ciu la se ra,
• li fting kro cza me to dą mi ni mal nie in wa zyj ną
• kwas hia lu ro no wy w gi ne ko lo gii este -

tycz nej,
• ko rek cja funk cjo nal nych oraz este tycz -

nych de fek tów po cią ży i po ro dzie, 
• po wi kła nia po ope ra cjach uro gi ne ko lo -

gicz nych – za bie gi re kon struk cyj ne,
• no wo cze sne le cze nie za bu rzeń sta ty ki

na rzą dów mie dni cy mniej szej,
• aspek ty se ksu o lo gicz ne gi ne ko lo gii este -

tycz nej,

• prze ciw trą dzi ko we dzia ła nie an ty kon -
cep cji hor mo nal nej,

• le cze nie de fek tów este tycz nych współ i st -
nie ją cych z ob ja wa mi me no pau zal ny mi,

• no wo ści z za kre su der ma to lo gii este tycz nej.

Go ściem spe cjal nym Kon gre su był dr Ivan
Fi sto nić z Za grze bia, który wy gło sił wy kład:
„High-tech in ae sthe tic gy ne co lo gy offi ce”.

Du żym za in te re so wa niem cie szy ła się
se sja ostat nia: „Jak to się ro bi? – pre zen ta cje
mul ti me dial ne z ko men ta rzem eks per ta”.
Pod czas te go pa ne lu eks per ci za pre zen to -
wa li tech ni ki wy ko ny wa nia wy bra nych za bie -
gów z za kre su gi ne ko lo gii este tycz nej i re -
kon struk cyj nej przy po mo cy fil mów i ani ma -
cji kom pu te ro wych. 

Obra dy Kon gre su po zwo li ły na  wy mia -
nę do świad czeń, ob fi tu jąc nie jed no krot nie
w „go rą ce” de ba ty do ty czą ce naj no wo cze -
śniej szych me tod sto so wa nych w za kre sie gi -
ne ko lo gii este tycz nej i re kon struk cyj nej.

Więk szość wy kła dów z Kon gre su, ob -
szer ną fo to re la cję oraz in for ma cje na te mat
człon ko stwa zna leźć moż na na stro nie in ter -
ne to wej www.pt ge ir.pl. 
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