nowości i wydarzenia

Relacja z Kongresu
Założycielskiego Polskiego
Towarzystwa Ginekologii
Estetycznej i Rekonstrukcyjnej
Ponad 400 lekarzy ginekologów wzięło udział w Kongresie Założycielskim Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, który odbył się w dniach 26-27 czerwca br. w hotelu Hilton
w Warszawie.
Ponad 400 lekarzy ginekologów wzięło
udział w Kongresie Założycielskim Polskiego
Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, który odbył się w dniach 26-27
czerwca br. w hotelu Hilton w Warszawie.
Ten niezaprzeczalny sukces jest przede
wszystkim wynikiem doskonałego dobru
bardzo praktycznych tematów prezentacji,
jak i obecności grona ekspertów, którzy zdecydowali się przyjąć zaproszenie do udziału
w Kongresie w charakterze wykładowców.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na rzecz Promocji Zdrowia Kobiet
im. Prof. St. Liebharta oraz III Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie. Za część logistyczną wydarzenia
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oraz jego promocję odpowiedzialna była
G-PHARMA Consulting.
O powodach powstania Towarzystwa
jeszcze przed Kongresem wypowiadał się
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. Tomasz Paszkowski (Lublin): „Niezwykle dynamiczny rozwój praktyk z zakresu ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej,
jaki w ostatnich latach obserwujemy na
świecie, skłania do tego, aby powołać do
ży cia Pol skie To wa rzy stwo Gi ne ko lo gii
Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Celem towarzystwa będzie stworzenie bazy merytorycznej i edukacyjnej dla lekarzy już prowadzących taką praktykę, bądź planujących

rozszerzenie portfolio swoich usług o procedury z tego zakresu”.
W pierwszym dniu Kongresu przeprowadzone zostały wybory do władz towarzystwa. Funkcję Prezesa PTGEiR na najbliższe
3 lata objął prof. Tomasz Paszkowski z Lublina.
Podczas drugiego dnia uczestnicy mieli
możliwość wysłuchania wielu ciekawych
prezentacji w trzech sesjach plenarnych
przygotowanych przez czołowych polskich
specjalistów. Wykłady dotyczyły takich tematów jak m.in.:
• labioplastyka – wskazania i techniki operacyjne,
• rewitalizacja pochwy przy użyciu lasera,
• lifting krocza metodą minimalnie inwazyjną
• kwas hialuronowy w ginekologii estetycznej,
• korekcja funkcjonalnych oraz estetycznych defektów po ciąży i porodzie,
• powikłania po operacjach uroginekologicznych – zabiegi rekonstrukcyjne,
• nowoczesne leczenie zaburzeń statyki
narządów miednicy mniejszej,
• aspekty seksuologiczne ginekologii estetycznej,
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• przeciwtrądzikowe działanie antykoncepcji hormonalnej,

• leczenie defektów estetycznych współistniejących z objawami menopauzalnymi,

• nowości z zakresu dermatologii estetycznej.
Gościem specjalnym Kongresu był dr Ivan
Fistonić z Zagrzebia, który wygłosił wykład:
„High-tech in aesthetic gynecology office”.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
sesja ostatnia: „Jak to się robi? – prezentacje
multimedialne z komentarzem eksperta”.
Podczas tego panelu eksperci zaprezentowali techniki wykonywania wybranych zabiegów z zakresu ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej przy pomocy filmów i animacji komputerowych.
Obrady Kongresu pozwoliły na wymianę doświadczeń, obfitując niejednokrotnie
w „gorące” debaty dotyczące najnowocześniejszych metod stosowanych w zakresie ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej.
Większość wykładów z Kongresu, obszerną fotorelację oraz informacje na temat
członkostwa znaleźć można na stronie internetowej www.ptgeir.pl.
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