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List powitalny

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy,

Kadencja Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich 
w latach 2013-2015 przypada na 125 rocznicę powstania  
Towarzystwa. To szczególny okres dla wszystkich chirurgów,  
członków Towarzystwa Chirurgów Polskich. Czas podsu-
mowania dotychczasowej historii i osiągnięć TChP, ale też  
doskonała okazja do wypracowania nowej formuły działalności  
Towarzystwa, formuły na miarę oczekiwań środowiska chirurgów  
polskich i wyzwań związanych z rozwojem wiedzy i postępem technologicznym XXI 
wieku. To dla mnie wielki zaszczyt i honor oraz osobiste wyróżnienie, że mam przy-
jemność kierować działalnością Towarzystwa Chirurgów Polskich w tak ważnym 
okresie. 

W imieniu Zarządu Głównego TChP oraz własnym mam zaszczyt zaprosić Państwa, 
wszystkich członków Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz przedstawicieli innych 
towarzystw naukowych i dyscyplin zabiegowych do udziału w 67 Kongresie TChP, 
który odbędzie się w Lublinie w dniach 9-12 września 2015 roku. Przewidujemy 
udział około 2000-2500 uczestników z Polski i gości z Europy, Stanów Zjednoczo-
nych, Japonii, i Korei. 

Podczas Kongresu w trakcie około 50 sesji plenarnych, sesji sponsorowanych, 
warsztatów, szkoleń doskonalących dla lekarzy w trakcie specjalizacji będziemy mieli 
okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki, z możliwością wymiany  
poglądów na nurtujące nas problemy kliniczne w chirurgii, czy dyskusji na temat  
zadań związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym w chirurgii i innych dyscyplinach 
zabiegowych. 

Mam nadzieję, że czas spędzony w Lublinie spełni Państwa oczekiwania odnośnie 
poziomu merytorycznego Kongresu, przyniesie wiele niezapomnianych wrażeń, przy-
czyni się do pogłębienia więzów przyjaźni, dalszej integracji środowiska chirurgów,  
a także będzie okazją do wypoczynku w naszym mieście, oraz regionie Lubelszczyzny,  
czy znanym z uroków natury Roztocza. Intencją organizatorów, a także moim oso-
bistym marzeniem jest, aby odbywający się po raz czwarty w Lublinie Kongres  
Chirurgów Polskich był niezapomnianym przeżyciem naukowym i towarzyskim, a hasło  
“Lubelskie. Smakuj życie!” stale towarzyszyło wszystkim uczestnikom w trakcie  
Kongresu i na zawsze pozostało w Państwa pamięci.

Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego  
67 Kongresu TChP w Lublinie



Organizator

Biuro organizacyjne

Towarzystwo Chirurgów Polskich

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań 
tel.: 61 66 28 170, faksem: 61 66 28 171 
e-mail: biuro@symposion.pl, www.symposion.pl
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Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej,  
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Polski Klub Koloproktologii

Polskie Towarzystwo Neurochirurgów

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych

Czwartek 10 września 2015 roku

Program ramowy

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5
8.30-10.30 Sesja I  

Chirurgia  
trzustki 1
P. Lampe,  
Z. Śledziński,  
Z. Grzebieniak,  
M. Büchler

Sesja II 
Leczenie  
chorych na raka  
pęcherzyka 
żółciowego
T. Wróblewski,  
B. Kędra,  
R. Paluszkiewicz

Sesja III 
Chirurgia  
endoskopowa 1
J. Kulig,  
K. Zinkiewicz,  
K. Grund

Sesja IV 
Sesja gastroen-
terologiczna
A. Dąbrowski,  
G. Wallner, 
A. Dziki

Sesja V  
Chirurgia  
naczyń 1
G. Oszkinis,  
W. Kostewicz,  
T. Zubilewicz

10.45-12.45 Sesja VI 
Minimally invasive  
techniques in GI 
tract surgery
Y. Kitagawa,
K.-H. Fuchs,  
M. Cuesta,  
W. Kielan

Sesja VII 
Chirurgia  
trzustki 2
K. Bielecki,  
B. Kędra,
S. Hać

Sesja VIII  
Chirurgia  
endoskopowa 2
Z. Grzebieniak,  
J. Pertkiewicz,  
A. Zając

Sesja IX  
Chirurgia  
Plastyczna
J. Strużyna,  
A. Chrapusta,  
R. Mądry

Sesja X  
Choroby żył i ich 
powikłania
W. Kostewicz,  
G. Oszkinis,  
A. Jawień

13.45-15.45 Sesja XI 
Extent of lymph 
node dissection  
in gastric cancer
J. Kulig,  
C. van de Velde,  
H. Katai

Sesja XII 
Chirurgia en-
dokrynologiczna
K. Kuzdak, 
M. Otto, 
H. Dralle,
J. Jähne

Sesja XIII  
Jakość  
i bezpieczeństwo 
współczesnej 
chirurgii
M. Wyleżoł,  
B. Kutryba,  
G. Wallner

Sesja XIV 
Oparzenia
Z. Kawecki,  
J. Koller,  
W. Witkowski

Sesja XV 
Chirurgia guzów 
podstawy czaszki. 
Zastosowanie 
metod  
endoskopowych 
w neurochirurgii
M. Roszkowski,  
P. Kunert,  
A. Rudnik

16.00-18.00 Sesja XVI 
Chirurgia jelit 2
A. Dziki,  
J. Nicholls,
H. Lippert
P. Mroczkowski

Sesja XVII 
Ultrasonografia 
w chirurgii jamy 
brzusznej
W. Jakubowski,  
G. Ćwik,  
A. Drelich-Zbroja

Sesja XVIII 
Etos Chirurga  
– kryzys wartości 
czy naturalna 
ewolucja?
M. Opiłka,  
G. Wallner,  
J. Starzewski

Sesja XIX 
Torakochirurgia
T. Orłowski,  
J. Kozak,  
J. Kołodziej

Sesja XX 
Chirurgia  
Robotowa
W. Witkiewicz,  
M. Zawadzki,  
S. Marecik



Piątek 11 września 2015 roku

Program ramowy

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5
8.30-10.30 Sesja XXI 

Kierunki 
rozwoju  
koloproktologii
Z. Lorenc,  
M. Drews,  
K. Bielecki

Sesja XXII 
Sesja  
Wideochirurgii 1
A. Budzyński,  
M. Michalik,  
P. Myśliwiec,  
K. Paśnik

Sesja XXIII  
Żywienie  
w okresie  
okołooperacyj-
nym a powikła-
nia chirurgiczne
M. Słodkowski,  
P. Paluszkiewicz,  
J. Sobocki

Sesja XXIV 
Współczesne 
techniki  
zaopatrywania 
przepuklin
A. Matyja,  
M. Śmietański,  
S. Dąbrowiecki

Sesja XXV  
Powikłania  
infekcyjne  
wewnątrz- 
brzuszne  
w chirurgii
J. Snarska,  
S. Nazarewski,  
K. Słowiński

10.45-12.45 Sesja XXVI 
Skojarzone 
leczenie  
w nowotwo-
rach górnego 
odcinka  
przewodu  
pokarmowego  
– standardy 
postępowania
P. Rutkowski,  
G. Wallner,  
K. Herman

Sesja XXVII 
Sesja  
Wideochirurgii 2
M. Jackowski,  
K. Leksowski,  
E. Stanowski

Sesja XXVIII 
Szpitalne  
systemy  
wczesnego 
ostrzegania  
i możliwości ich 
zastosowania  
w oddziałach  
zabiegowych
P. Knapik,  
W. Goździk,  
T. Walsh

Sesja XXIX  
Czy już wszystko 
wiemy  
o przepuklinie  
i sposobach  
jej naprawy?
M. Śmietański,  
S. Dąbrowiecki,  
K. Mitura

Sesja XXX 
Zakażenia  
szpitalne  
w różnych 
specjalnościach 
medycznych
M. Bulanda,  
D. Rożkiewicz,  
M. Walaszek

13.45-15.45 Sesja XXXI 
Sesja  
edukacyjna
M. Dobosz,  
S. Schweitzberg,  
W. Feil,  
M. Kitajima

Sesja XXXII  
Żylna choroba 
zakrzepowo  
– zatorowa
P. Rutkowski,  
Z. Krasiński,  
T. Urbanek

Sesja XXXIII  
Stany nagłe  
w onkologii  
– promocja 
książki
A. Szawłowski,  
G. Wallner,  
Z. Stojcev

Sesja XXXIV  
Ostre  
schorzenia jamy 
brzusznej
P. Richter,  
K. Bielecki,  
A. Dziki

Sesja XXXV 
Rekonstrukcje 
regionu głowy  
i szyi
A. Maciejewski,  
C. Szymczyk,  
Ł. Krakowczyk

Sobota 12 września 2015 roku

Program ramowy

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5
8.30-10.30 Sesja XXXVI 

Problemy i nowe 
techniki  
w chirurgii  
onkologicznej
J. Kładny,  
W. Polkowski,  
Z. Nowecki

Sesja XXXVII 
Jak ja to robię  
– problemy,  
jakie można  
napotkać  
w czasie  
operacji
J. Dadan, 
K. Paśnik, 
A. Budzyński

Sesja XXXVIII 
Allotransplantacje 
i rekontrukcje 
pozostałych 
regionów ciała
A. Maciejewski,  
P. Trojanowski,  
M. Grajek

Sesja XXXIX  
Chirurgia  
urazowa /  
Chirurgia  
wojskowa 1
M. Dziekiewicz,  
M. Maruszyński,  
A. Nogalski

Sesja XXXX 
Urologia
K. Bar,  
M. Sosnowski,  
Z. Wolski

10.45-12.45 Sesja XXXXI 
Jatrogenne 
uszkodzenia 
dróg żółciowych
M. Krawczyk,  
P. Lampe,  
M. Drews

Sesja XXXXII 
Czy rękawowe 
wycięcie żołądka 
może być jedyną 
operacją  
wykonywaną  
w ośrodku  
bariarycznym?
J. Dadan

Sesja XXXXIII  
Chirurgia jelita 
grubego
A. Dziki,  
P. Krokowicz,  
M. Szczepkowski

Sesja XXXXIV  
Chirurgia  
wojskowa /  
Chirurgia  
urazowa 2
L. Brongel,  
R. Brzozowski,  
K. Kusza,  
Z. Lorenc

Sesja XXXXV  
Sesja  
Ginekologiczna
P. Oszukowski,  
T. Rechberger,  
M. Spaczyński

13.00-15.00 Sesja XXXXVI
Rak piersi sesja 
pod patronatem 
TChP i PTChO
G. Wallner,  
Z. Nowecki,  
A. Stanisławek



8.30-10.30 Sesja I  
 Chirurgia trzustki 1
 Przewodniczący:  
 P. Lampe, Z. Śledziński, Z. Grzebieniak, M. Büchler
 Pankreatoduodenektomia – kluczowe elementy techniki operacyjnej
	Resekcja środkowego segmentu – technika wskazania (P. Lampe)
 Current position of surgery in the management of pancreatic cancer (M. Büchler)
 Margin status after pancreaticodoodenectomy for pancreatic adenocarcinoma  
 (R. Coppola)
 Innovative ablative therapies for the treatment of locally advanced pancreatic cancer  
 (R. Martin)
 Co nowego w chirurgii schorzeń zapalnych trzustki (Z. Śledziński) 
 
8.30-10.30 Sesja II 
 Leczenie chorych na raka pęcherzyka żółciowego

 Przewodniczący: 
 T. Wróblewski, B. Kędra, R. Paluszkiewicz
 Anatomia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych w aspekcie raka pęcherzyka  
 żółciowego (P. Smoter)
 Objawy kliniczne raka pęcherzyka żółciowego (Ł. Masior)
 Diagnostyka obrazowa w raku pęcherzyka żółciowego (R. Pacho)
 Taktyka postępowania po śródoperacyjnym rozpoznaniu raka pęcherzyka  
 żółciowego (P. Nyckowski)
 Taktyka postępowania po rozpoznaniu raka pęcherzyka żółciowych w preparacie  
 histopatologicznym (R. Paluszkiewicz)
 Taktyka postępowania u chorych na  raka pęcherzyka żółciowego z przerzutami  
 do wątroby (O. Kornasiewicz)
 Taktyka postępowania u chorych na  raka pęcherzyka żółciowego powodującego  
 żółtaczkę mechaniczną (M. Krawczyk)
 Rola endoskopii w leczeniu chorych na raka pęcherzyka żółciowego (J. Pertkiewicz)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 
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8.30-10.30 Sesja III 
 Chirurgia endoskopowa 1

 Przewodniczący: 
 J. Kulig, K. Zinkiewicz, K. Grund
 Revalence of flexible endoscopy for modern visceral surgery (K. Grund)
 Endoskopia w chorobach dróg żółciowych i trzustki (A. Zając, J. Kulig)
 Praktyczne zastosowanie nowych technologii w endoskopii (M. Szura, A. Zając)
 ECPW u pacjentów po operacjach zmieniających anatomię przewodu  
 pokarmowego (J. Pertkiewicz, S. Kozieł, M. Krawczyk)
 Endoskopowa kardiomiotomia POEM w leczeniu kurczu wpustu  
 – doświadczenia własne  
 (W. Zgodziński, P. Bury, T. Skoczylas, A. Zakościelny, G. Wallner, K. Zinkiewicz)
 Najlepsza zgłoszona praca (…)
 
8.30-10.30 Sesja IV 
 Sesja gastroenterologiczna

 Przewodniczący:  
 A. Dąbrowski, G. Wallner, A. Dziki
 Leczenie zapalenia uchyłków jelita grubego 
 - punkt widzenia chirurga (A. Dziki) 
 - punkt widzenia gastroenterologa (A. Pietrzak)
 Czy przed cholecystektomią powinno się wykonać ECPW ze sfinkterotomią? 
 - punkt widzenia chirurga (J. Pertkiewicz) 
 - punkt widzenia gastroenterologa (T. Marek)
 Optymalne leczenie choroby refluksowej przełyku 
 - punkt widzenia chirurga (G. Wallner) 
 - punkt widzenia gastroenterologa (A. Dąbrowski)
 Czy możemy poprawić wyniki leczenia GERD? Dexilant  
 – PPI najnowszej generacji (B. Skrzydło-Radomańska)



8.30-10.30 Sesja V 
 Chirurgia naczyń 1

 Przewodniczący:  
 G. Oszkinis, W. Kostewicz, T. Zubilewicz
 Ostre niedokrwienie kończyn – rozpoznanie i leczenie (G. Oszkinis)
 Przewlekłe i krytyczne niedokrwienie kończyn – różnice w postępowaniu  
 chirurgicznym (T. Zubilewicz)
 Stopa cukrzycowa – leczenie zachowawcze, nowe perspektywy (A. Sieroń)
 Stopa cukrzycowa – rola chirurga ogólnego (W. Kostewicz)
 Pęknięty tętniak aorty brzusznej – algorytm postępowania (P. Andziak)
 Przetoki tętniczo-żylne i dostępy do dializ – co nowego? (Z. Gałązka)
 Rzadkie choroby tętnic – co chirurg ogólny musi wiedzieć (A. Dorobisz)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

10.45-12.45 Sesja VI 
 Minimally invasive techniques in GI tract surgery

 Przewodniczący:  
 Y. Kitagawa, K.-H. Fuchs, M. Cuesta, W. Kielan
 Current status and future prospects of video-assisted  
 thoracoscopicoesophagectomy for esophageal cancer (Y. Kitagawa)
 Laparoscopic and robotic treatment of gastric cancer in Korea (H.-K. Yang)
 Robotic surgery of gastric cancer in Japan (I. Uyama)
 Thoracoscopic treatment of esophageal cancer – Dutch experience (M. Cuesta)
 The NOTES procedures – the future, or dead end of the minimally invasive  
 surgery (K.-H. Fuchs)
 Laparoscopy in gastric cancer (T. Walsh)
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10.45-12.45 Sesja VII 
 Chirurgia trzustki 2

 Przewodniczący:  
 K. Bielecki, B. Kędra, S. Hać
 Czego chirurg oczekuje od radiologa (TK, NMR), patomorfologa  
 (przedoperacyjna BCI, badanie śródoperacyjne, pooperacyjna ocena preparatu,  
 gastrologa (ERCP, EUS)  
 (M. Studniarek, J. Pilch-Kowalczyk, M. Polkowski, T. Marek, Ł. Koperski)
 Guzy neuroendokrynne trzustki – odrębności leczenia (T. Kuśnierz)
 Guzy trzustki o granicznej resekcyjności (S. Hać)
 Wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe trzustki (S. Mrowiec)
 Przypadkowo wykryte guzy trzustki w warunkach szpitala terenowego  
 – zalecane postępowanie (B. Kędra)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

10.45-12.45 Sesja VIII  
 Chirurgia endoskopowa 2

 Przewodniczący:  
 Z. Grzebieniak, J. Pertkiewicz, A. Zając
 Leczenie endoskopowe uchyłka Zenkera  
 (J. Wierzbicki, Z. Rudnicki, Z. Grzebieniak)
 Praktyczne zastosowanie endoskopii w leczeniu przetok przewodu pokarmowego  
 (J. Sobocki)
 Wykorzystanie samorozprężalnychstentów endoskopowych w leczeniu  
 nieszczelności po zabiegach bariatrycznych (M. Matłok, P. Budzyński,  
 M. Pędziwiatr, P. Major, M. Winiarski, D. Kołodziej, M. Wierdak, A. Budzyński)
 Rola protez SEMS w leczeniu chorych z nowotworowymi zwężeniami dwunastnicy  
 i jelita grubego (S. Kozieł, J. Pertkiewicz, M. Krawczyk)
 Porównanie wartości brachyterapii i leczenia endoskopowego za pomocą  
 stentówsamorozprężalnych w paliatywnej terapii dysfagii spowodowanej rakiem  
 połączenia przełykowo-żołądkowego  
 (A. Zakościelny, T. Skoczylas, D. Kieszko, E. Kurys-Denis,W. Zgodziński,  
 P. Bury, G. Wallner, E. Starosławska, W. Krupski,K. Zinkiewicz)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 



10.45-12.45 Sesja IX  
 Chirurgia Plastyczna

 Przewodniczący:  
 J. Strużyna, A. Chrapusta, R. Mądry
 Regenerative Aspects of Plastic Surgery (P. M. Vogt)
 Leczenie ciężkich oparzeń – postępy i zastosowanie technologii  
 wspomagających (A. Chrapusta)
 Replantacje ręki i kończyny górnej – wyzwania i granice  
 (A. Chrapusta, K. Małek, M. Nessler, M. Stala, K. Odrowąż-Pieniążek)
 Operacje plastyczne u chorych po leczeniu bariatrycznym (R. Mądry, A. Chrapusta)
 Chirurgia rekonstrukcyjna głowy i szyi – wybrane zagadnienia  
 (A. Chrapusta, R. Mądry)
 Chirurgia rekonstrukcyjna nosa w stanach onkologicznych i pourazowych  
 (K. Małek, A. Chrapusta, R. Mądry)
 Wady wrodzone rąk – sekwencje postępowania w najczęstszych deformacjach  
 (M. Nessler, A. Chrapusta) 

10.45-12.45 Sesja X 

 Choroby żył i ich powikłania

 Przewodniczący: 
 W. Kostewicz, G. Oszkinis, A. Jawień
 Rola badań USG-Doppler w praktyce chirurgii ogólnej (M. Gabriel)
 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych chirurgicznych i urazowych  
 (P. Gutowski)
 Nowe doustne antykoagulanty – co musimy wiedzieć? (T. Urbanek)
 Etiopatogeneza żylaków kończyn dolnych (A. Stanek)
 Współczesne sposoby leczenia żylaków kończyn dolnych (Z. Rybak)
 Owrzodzenia w przebiegu zespołu pozakrzepowego – jak możemy pomóc?  
 (A. Jawień)
 Zastosowanie nowoczesnych opatrunków i komórek macierzystych w leczeniu  
 ran (L. Masłowski)
 Pacjent przygotowywany do zabiegu operacyjnego leczony lekami  
 przeciwkrzepliwymi lub / i przeciwpłytkowymi wyzwaniem dla chirurga  
 (J. Wroński)
 Najlepsza zgłoszona praca (…)

Program Naukowy

Czwartek 10 września 2015 roku

13.45-15.45 Sesja XI  
 Extent of lymph node dissection in gastric cancer

 Przewodniczący:  
 J. Kulig, C. van de Velde, H. Katai
 Is there an optimal extent of lymph node dissection for advanced gastric cancer?  
 The evidence from the Polish Gastric Cancer Study Group (J. Kulig)
 Should D2 lymph node dissection be the standard for advanced gastric cancer?  
 The evidence from the Italian Gastric Cancer Study Group (M. Deguli)
 Who can benefit from D2 lymph node dissection? The evidence from the Dutch  
 Gastric Cancer Study Group (C. van de Velde)
 Is there a time for tailored lymph node dissection in advanced gastric cancer?  
 The evidence from Japanese Expert Gastric Cancer Center (T. Fukagawa)
 Extent of lymph node dissection and function preserving gastrectomy for early  
 gastric cancer. The evidence from Japanese Expert Gastric Cancer Center  
 (H. Katai) 

13.45-15.45 Sesja XII  
 Chirurgia endokrynologiczna

 Przewodniczący:  
 K. Kuzdak, M. Otto, H. Dralle, J. Jähne
 Complications in Thyroid Surgery - Avoidance of the Predictable,  
 Management of the Inevitable (J. Jähne)
 Porażenie nerwu krtaniowego górnego i wstecznego  
 (M. Barczyński, A. Konturek, M. Dedecjusz, M. Kusiński)
 Niedoczynność przytarczyc po tyroidektomii  
 (K. Kuzdak, I. Nawrot, W. Chudziński, Z. Pasieka)
 Adrenalektomia laparoskopowa u dzieci (W. Korlacki)
 Powikłania w chirurgii guzów nadnercza  
 (M. Otto, K. Kołomecki, A. Budzyński, M. Biczysko)
 Operacje wielonarządowe w zaawansowanym raku tarczycy  
 (H. Dralle, L. Pomorski, K. Kaczka, J. Gawrychowski)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 



13.45-15.45 Sesja XIII  
 Jakość i bezpieczeństwo współczesnej chirurgii
 Przewodniczący:  
 M. Wyleżoł, B. Kutryba, G. Wallner
 Wymogi prawne współczesnej chirurgii: zgoda, protokół operacyjny (R. Tymiński)
 Redukowanie ryzyka okołozabiegowego z perspektywy bezpieczeństwa  
 pacjentów w kontekście improvement science (B. Kutryba)
 Evidence Based Medicine w chirurgii (G. Wallner)
 Podstawy badań wieloośrodkowych współczesnej chirurgii (P. Lampe)
 Standaryzacja protokołu operacyjnego (M. Wyleżoł) 

13.45-15.45 Sesja XIV 
 Oparzenia
 Przewodniczący:  
 Z. Kawecki, J. Koller, W. Witkowski
 New methods of burn wound debridement – nonsurgical procedures (J. Koller)
 Preparation for surgical procedures within the burn wound (F. Siemers)
 Alternative methods of burn wound closure (L. Klein)
 Nowoczesne metody czasowego zaopatrywania rany oparzeniowej (W. Witkowski)
 Nowa opcja definitywnego zamknięcia rany oparzeniowej (M. Kawecki)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

13.45-15.45 Sesja XV 
 Chirurgia guzów podstawy czaszki. Zastosowanie  
 metod endoskopowych w neurochirurgii
 Przewodniczący:  
 M. Roszkowski, P. Kunert, A. Rudnik
 Znaczenie rozbudowanych dostępów operacyjnych w leczeniu nowotworów  
 centralnej części podstawy czaszki (P. Ładziński)
 Operacyjne leczenie nerwiaków okolicy kąta mostowo-móżdżkowego ze szcze- 
 gólnym uwzględnieniem funkcji nerwu twarzowego po operacji (P. Kunert)
 Metody endoskopowe w chirurgii mózgu – wskazania i ograniczenia (M. Mandera)
 Endoskopowe leczenie gruczolaków przysadki mózgowej (A. Rudnik)
 Techniki endoskopowe w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa  
 lędźwiowego (T. Łysoń)
 Modern techniques in neurosurgery: current standard and future perspective  
 (G. Schackert)
 Najlepsza zgłoszona praca (…)  
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16.00-18.00 Sesja XVI 
 Chirurgia jelit 2

 Przewodniczący:  
 A. Dziki, J. Nicholls, H. Lippert, P. Mroczkowski
 ERAS – czy rzeczywiście postęp w chirurgii jelit (T. Banasiewicz)
 Jak postępować z nieszczelnością zespoleń (J. Nicholls)
 Urazy jelit i odbytnicy (M. Drews)
 Chirurgia choroby Crohn’a w dobie leczenia biologicznego (A. Dziki) / (H. Lippert)
 Czy przedoperacyjna radioterapia raka odbytnicy jest konieczna? (P. Mroczkowski)
 Proktologiczne choroby przenoszone drogą płciową  (Z. Lorenc)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

16.00-18.00 Sesja XVII 
 Ultrasonografia w chirurgii jamy brzusznej

 Przewodniczący:  
 W. Jakubowski, G. Ćwik, A. Drelich-Zbroja
 Rozpoczęcie sesji (W. Jakubowski)
 Diagnostyka dopplerowska jamy brzusznej – możliwości i ograniczenia  
 (A. Drelich-Zbroja)
 Ultrasonografia zabiegowa w obrębie jamy brzusznej (G. Ćwik)
 Ultrasonografia w diagnostyce urazów narządów jamy brzusznej (W. Jakubowski)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

16.00-18.00 Sesja XVIII 
 Etos Chirurga – kryzys wartości czy naturalna  
 ewolucja?

 Przewodniczący:  
 M. Opiłka, G. Wallner, J. Starzewski
 Wystąpienie Prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich (G. Wallner)
 The Art of Surgery – An Attempt to a Modern Definition (J. Jähne)
 Punkt widzenia „weterana zawodu” – polska perspektywa (J. Starzewski)
 Punkt widzenia „weterana zawodu” – niemiecka perspektywa (Hartwig Bauer)
 Punkt widzenia młodego adepta chirurgii (M. Opiłka)
 Relacja mistrz –  uczeń w Irlandii (M. Kazanowski)
 Relacja mistrz – uczeń w Japonii (T. Hibi)



 Relacja mistrz – uczeń w UK (A. Robson)
 Dyskusja okrągłego stołu z udziałem uczestników sesji. Przekazanie Koła  
 Młodych Chirurgów wybranemu Przewodniczącemu (G. Wallner, J. Starzewski,  
 Z. Lorenc, M. Opiłka)

16.00-18.00 Sesja XIX 
 Torakochirurgia

 Przewodniczący:  
 T. Orłowski, J. Kozak, J. Kołodziej
 Odma opłucnej (J. Kozak)
 Powikłania płucne po zabiegach w obrębie jamy brzusznej (J. Kołodziej)
 Urazy klatki piersiowej (W. Rokicki)
 Urazy dróg oddechowych (T. Orłowski)
 Perforacje przełyku (D. Dziedzic)
 Późno manifestująca się wrodzona przepuklina przeponowa (M. Bagłaj)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

16.00-18.00 Sesja XX 
 Chirurgia Robotowa

 Przewodniczący:  
 W. Witkiewicz, M. Zawadzki, S. Marecik
 Stan chirurgii robotowej w Polsce (W. Witkiewicz)
 Chirurgia robotowa w bariatrii z perspektywy USA (T. Rogula)
 Chirurgia robotowa w bariatrii z perspektywy Polski (W. Witkiewicz, R. Mulek)
 Chirurgia robotowa jelita grubego z perspektywy USA (S. Marecik) – telecast
 Chirurgia robotowa jelita grubego z perspektywy Polski  
 (W. Witkiewicz, M. Zawadzki)
 Chirurgia robotowa – gastrektomia, splenektomia, cholecystektomia,  
 transplantologia – nefrektomia, adrenalektomia (W. Witkiewicz)
 Robotyka … i co z tą Polską – dyskusja okrągłego stołu (W. Witkiewicz,  
 T. Rogula, S. Marecik)

Program Naukowy
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8.30-10.30 Sesja XXI 
 Kierunki rozwoju koloproktologii
 Przewodniczący:  
 Z. Lorenc, M. Drews, K. Bielecki
 Choroba uchyłkowa jelita grubego (M. Drews)
 Profilaktyka powikłań w proktologii (K.Bielecki)
 Profilaktyka powikłań w leczeniu raka jelita grubego (A. Dziki)
 Model szkolenia w koloproktologii (G. Wallner)
 Leczenie nietrzymania stolca (R. Herman)
 Nieswoiste zapalenia jelit (P. Krokowicz)
 Małoinwazyjne metody leczenia nowotworów (M. Szczepkowski)
 Radioterapia raka odbytnicy (Z. Lorenc)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

8.30-10.30 Sesja XXII  
 Sesja Wideochirurgii 1
 Przewodniczący:  
 A. Budzyński, M. Michalik, P. Myśliwiec, K. Paśnik
 12 filmów – każdy po 7 minut + 3 min. dyskusja (…) 

8.30-10.30 Sesja XXIII  
 Żywienie w okresie okołooperacyjnym a powikłania  
 chirurgiczne
 Przewodniczący:  
 M. Słodkowski, P. Paluszkiewicz, J. Sobocki
 Łatwo lekceważone błędy w opiece okołooperacyjnej zwiększające ilość powikłań  
 (S. Kłęk)
 Implikacje terapeutyczne zmian mikroflory jelit po operacjach resekcyjnych  
 przewodu pokarmowego (P. Paluszkiewicz)
 Leczenie żywieniowe w ciężkich powikłaniach chirurgii nowotworów przewodu  
 pokarmowego (M. Słodkowski)
 Wpływ okołooperacyjnego żywienia immunostymulującego na wybrane  
 parametry odpowiedzi immunologicznej u chorych na raka żołądka (Z. Kamocki)
 Problemy leczenia żywieniowego w terapii ciężkiej postaci OZT i jej powikłań  
 (W. Cebulski)
 HEN i HPN w leczeniu powikłań po operacji Crohna (J. Sobocki)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 
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8.30-10.30 Sesja XXIV 
 Współczesne techniki zaopatrywania przepuklin

 Przewodniczący:  
 A. Matyja, M. Śmietański, S. Dąbrowiecki
 Współczesne otwarte techniki zaopatrzenia przepuklin pachwiny (A. Matyja)
 Laparoskopowe techniki zaopatrzenia przepuklin pachwiny (M. Chudy)
 Specyfika zaopatrywania przepuklin uwięźniętych (R. Solecki)
 Otwarte techniki zaopatrzenia przepuklin pooperacyjnych i brzusznych  
 (S. Dąbrowiecki)
 Metody laparoskopowe w zaopatrzeniu przepuklin brzusznych i pooperacyjnych  
 (M. Śmietański)
 Zaopatrywanie przepuklin okołostomijnych (M. Szczepkowski)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

8.30-10.30 Sesja XXV  
 Powikłania infekcyjne wewnątrzbrzuszne w chirurgii

 Przewodniczący:  
 J. Snarska, S. Nazarewski, K. Słowiński
 Drugo i trzeciorzędowe zapalenie otrzewnej – przyczyna, patogeneza  
 i postepowanie (Z. Grzebieniak)
 Interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie powikłanych zakażeń  
 wewnątrzbrzusznych (R. Marciniak)
 Powikłania septyczne po operacjach wewnątrznaczyniowych (S. Nazarewski)
 Zakażenie w obrażeniach brzucha monitorowane liczbowo – skale punktowe  
 i inne metody rokowania. Zakażenie jest – zakażenia nie ma! Reakcja chirurga  
 w powikłaniach septycznych w chirurgii urazowej (K. Słowiński, B. Mańkowski)
 Antybiotykoterapia w ciężkich powikłaniach infekcyjnych wewnątrzbrzusznych  
 (M. Bulanda)
 Tygecyklina w zapaleniu otrzewnej – fakty i mity (Z. Grzebieniak)
 Markery biochemiczne w diagnostyce zapalenia otrzewnej i powikłaniach  
 septycznych (J. Snarska)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 
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10.45-12.45 Sesja XXVI 
 Skojarzone leczenie w nowotworach górnego odcinka  
 przewodu pokarmowego – standardy postępowania

 Przewodniczący:  
 P. Rutkowski, G. Wallner, K. Herman, K. Zieniewicz
 Polski konsensus w zakresie radiochemioterapii okołooperacyjnej  
 w nowotworach przełyku i żołądka (L. Wyrwicz)
 Rak przełyku (T. Skoczylas)
 Rak żołądka (G. Wallner)
 Rak trzustki (S. Mrowiec / Z. Śledziński)
 Leczenie endoskopowe (M. Kamiński)
 Pierwotne nowotwory wątroby (K. Zieniewicz)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

10.45-12.45 Sesja XXVII  
 Sesja Wideochirurgii 2

 Przewodniczący:  
 M. Jackowski, K. Leksowski, E. Stanowski
 Model szkolenia w chirurgii minimalnie inwazyjnej w warunkach krajowych  
 (E. Stanowski)
 Współczesne drogi dostępu do narządu chorego w jamie brzusznej (M. Michalik)
 Techniki małoinwazyjne w chirurgii onkologicznej (A. Budzyński)
 Od świata makro do świata mikro – chirurgia endoskopowa noworodka  
 (D. Patkowski)
 Metody chirurgicznego leczenia cukrzycy typu 2 (W. Tarnowski)
 Możliwości i ograniczenia zastosowania technik małoinwazyjnych w chirurgii  
 tarczycy i przytarczyc (K. Kołomecki)
 Rola chirurgii minimalnie inwazyjnej w operacyjnym leczeniu przepuklin  
 okołostomijnych – state of art, polskie doświadczenia i osiągnięcia  
 (M. Szczepkowski)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 
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10.45-12.45 Sesja XXVIII  
 Szpitalne systemy wczesnego ostrzegania  
 i możliwości ich zastosowania w oddziałach  
 zabiegowych

 Przewodniczący:  
 P. Knapik, W. Goździk, T. Walsh
 Jak skutecznie rozpoznać, że u pacjenta dojdzie wkrótce do zatrzymania  
 krążenia? Co należy zrobić w przypadku zagrożenia? (P. Knapik)
 Koncepcja „ICU outreach team” i „earlywarningscoring” w świetle danych  
 z literatury medycznej (W. Goździk)
 Do we really need ICU borders? Early warning scoring and ICU outreach  
 as a standard in all hospitals in the UK (T. Walsh)
 Diagnostyka przy łóżku chorego – POCT (K. Sosada)
 Panel dyskusyjny (P. Knapik, W. Goździk, T. Walsh. K. Sosada) 

10.45-12.45 Sesja XXIX  
 Czy już wszystko wiemy o przepuklinie i sposobach  
 jej naprawy?

 Przewodniczący:  
 M. Śmietański, S. Dąbrowiecki, K. Mitura
 Fascial closure using Small Bites Technique – short stitches 
 (R. Fortelny)
 Patofizjologia przedniej ściany brzucha, najnowsze odkrycia i ich wpływ na wybór  
 metody, projektowanie implantów i technikę operacyjną (K. Bury)
 Implanty biologiczne w zaopatrywaniu przepuklin – nadzieje i rozczarowania  
 (A. Ratajczak)
 Personalizacja implantów – czy zmieni algorytm doboru techniki zaopatrzenia  
 przepuklin brzusznych (M. Pawlak)
 Likwidacja problemu przepuklin – w drodze od personalnej medycyny  
 interwencyjnej do screeningu w prewencyjnej medycynie przyszłości  
 (M. Śmietański)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 
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10.45-12.45 Sesja XXX  
 Zakażenia szpitalne w różnych specjalnościach  
 medycznych

 Przewodniczący:  
 M. Bulanda, D. Rożkiewicz, M. Walaszek
 Zakażenia szpitalne w pediatrii (D. Rożkiewicz)
 Zakażenia szpitalne w neurochirurgii (M. Walaszek)
 Zakażenia szpitalne w ortopedii (I. Babiak)
 Zakażenia szpitalne w stomatologii (M. Szuta)
 Zakażenia szpitalne w kardiochirurgii (E. Gospodarek)
 Zakażenia szpitalne w geriatrii (J. Wójkowska-Mach)
 Epidemiologia wirusa Ebola (M. Wróblewska) 

13.45-15.45 Sesja XXXI  
 Sesja edukacyjna

 Przewodniczący:  
 M. Dobosz, S. Schweitzberg, W. Feil, M. Kitajima
 Current residency program, trends and directions for its evolution from the  
 perspective of the Harvard Medical School and American College of Surgeons  
 (S. Schweitzberg)
 Current residency program, trends and directions for its evolution from the  
 perspective of the Royall College of Surgeons (S. Ahmed)
 Current residency program, trends and directions for its evolution from the  
 perspective of the European Board of Surgery (W. Feil)
 Current residency program, trends and directions for its evolution from the  
 perspective of the German Society of Surgery (H.-J. Meyer)
 Current residency program, trends and directions for its evolution from the  
 perspective of the Japan Surgical Society (M. Kitajima)
 Current residency program, trends and directions for its evolution from the  
 perspective of the Association of Polish Surgeons (M. Dobosz) 
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13.45-15.45 Sesja XXXII  
 Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa

 Przewodniczący:  
 P. Rutkowski, Z. Krasiński, J. Windyga
 Przeciwzakrzepowa profilaktyka okołozabiegowa u chorych na nowotwory  
 (Z. Krasiński)
 Powikłania leczenia przeciwzakrzepowego (J. Windyga)

13.45-15.45 Sesja XXXIII  
 Stany nagłe w onkologii – promocja książki

 Przewodniczący:  
 A. Szawłowski, G. Wallner, Z. Stojcev
 Wykład wprowadzający: Znaczenie kliniczne stanów nagłych w onkologii  
 (A. Szawłowski)
 Ból i zasady leczenia bólu u chorych na nowotwory (M. Krajnik)
 Krwawienie z przewodu pokarmowego u chorych na nowotwory i zasady leczenia  
 (G. Wallner)
 Niedrożność przewodu pokarmowego u chorych na nowotwory i zasady leczenia  
 (I. Krasnodębski)
 Stany nagłe w uroonkologii i zasady leczenia (W. Rogowski)
 Stany nagłe w ginekologii onkologicznej (B. Śpiewankiewicz, B. Osuch)
 Stany nagle w endokrynologii onkologicznej (przełom tarczycowy,  
 przełom nadnerczowy, tężyczka) i zasady leczenia (L. Pomorski) 

13.45-15.45 Sesja XXXIV  
 Ostre schorzenia jamy brzusznej

 Przewodniczący:  
 P. Richter, K. Bielecki, A. Dziki
 „Ostry brzuch” aktualna epidemiologia i organizacja leczenia chirurgicznego  
 – algorytmy postępowania (J. Śmigielski)
 Zakażenia wewnątrzbrzuszne – wytyczne leczenia techniką „otwartego brzucha”,  
 drenażu przepływowego i podciśnieniowego (A. Szczepanik, P. Richter)
 Choroba Leśniowskiego-Crohna a interwencja chirurgiczna (M. Durlik)
 Powtórne wczesne operacje chirurgiczne po zespoleniach odbytnicy i okrężnicy  
 (A. Dziki)
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 Technika laparoskopowa a klasyczna laparotomia w chirurgicznych stanach  
 nagłych (A. Budzyński)
 „Pierwsza” appendektomia – po obu stronach stołu operacyjnego (K. Bielecki)
 Urazowe uszkodzenia zwieraczy odbytu – zasady postępowania  
 (M. Szczepkowski)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

13.45-15.45 Sesja XXXV  
 Rekonstrukcje regionu głowy i szyi

 Przewodniczący:  
 A. Maciejewski, C. Szymczyk, Ł. Krakowczyk
 Rekonstrukcje w obrębie dolnego piętra twarzy po rozległych zabiegach  
 resekcyjnych (C. Szymczyk)
 Rekonstrukcje rozległych ubytków poresekcyjnych górnej drogi oddechowej  
 i pokarmowej (A. Maciejewski)
 Zastosowanie płata z małżowiny usznej w rekonstrukcjach ubytków  
 poresekcyjnych różnych okolic regionów głowy i szyi (Ł. Krakowczyk)
 Płaty lokalne wleceniu niepowodzeń mikrochirurgii regionu głowy i szyi  
 (R. Ulczok)
 Planowanie operacji rekonstrukcyjnych wspomagane technikami komputerowymi  
 (P. Trojanowski)
 Rekonstrukcje poresekcyjnych ubytków warg (C. Szymczyk)
 Najlepsza zgłoszona praca (…)



8.30-10.30 Sesja XXXVI 
 Problemy i nowe techniki w chirurgii onkologicznej

 Przewodniczący:  
 J. Kładny, W. Polkowski, Z. Nowecki
 Dootrzewnowa chemioterapia w hipertermii (HIPEC) – wskazania, ograniczenia,  
 polskie zalecenia (W. Polkowski)
 Leczenie skojarzone nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego  
 (GIST) (P. Rutkowski)
 Leczenie okołooperacyjne w przerzutach raka jelita grubego do wątroby  
 (L. Wyrwicz)
 Leczenie skojarzone zlokalizowanego raka odbytnicy (A. Rutkowski)
 Miejsce laparoskopii w leczeniu raka jelita grubego (W. Zegarski)
 Radioterapia śródoperacyjna w nowotworach złośliwych (Z. Nowecki)
 Biopsja węzła wartowniczego w nowotworach (D. Murawa)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

8.30-10.30 Sesja XXXVII 
 Jak ja to robię – problemy, jakie można napotkać  
 w czasie operacji

 Przewodniczący:  
 J. Dadan, K. Paśnik, A. Budzyński
 Rękawowa resekcja żołądka – sleevegastrectomy (M. Michalik, R. Hady)
 Wyłączenie żołądkowe – Roux-Y gastric bypass (A. Budzyński, P. Myśliwiec)
 Pętlowe wyłączenie żołądkowe – mini gastric bypass (T. Lewandowski, W. Pesta)
 Założenie i usunięcie opaski – adjustablegastricbanding and band removal  
 (M. Wyleżoł, E. Stanowski)
 Operacje rewizyjne – redo surgery (K. Paśnik, W. Tarnowski)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 
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8.30-10.30 Sesja XXXVIII 
 Allotransplantacje i rekontrukcje pozostałych  
 regionów ciała

 Przewodniczący:  
 A. Maciejewski, P. Trojanowski, M. Grajek
 Techniczne aspekty allogenicznych przeszczepów twarzy (A. Maciejewski)
 Alternatywy do przeszczepu twarzy (M. Grajek)
 Zastosowanie uszypułowanego płata z mięśnia najszerszego grzbietu w leczeniu  
 niepowodzeń po mikronaczyniowych rekonstrukcjach piersi (M. Dobrut)
 Rekonstrukcje ściany klatki piersiowej (R. Szumniak)
 Analiza powikłań i kosztów leczenia powikłań w chirurgii rekonstrukcyjnej głowy  
 i szyi (J. Wierzgoń)
 Zastosowanie wolnych płatów w leczeniu złamań i ubytków kości długich  
 (P. Trojanowski)
 Działalność Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej TChP – teraźniejszość i przyszłość  
 (Ł. Krakowczyk)
 Polski program przeszczepiania kończyny górnej (J. Jabłecki, A Chełmoński)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

8.30-10.30 Sesja XXXIX  
 Chirurgia urazowa / Chirurgia wojskowa 1

 Przewodniczący:  
 M. Dziekiewicz, M. Maruszyński, A. Nogalski 
 Kliniczne oblicze choroby urazowej – decyzje terapeutyczne a patofizjologia  
 (J. Lasek)
 Współczesna strategia medycyny ratunkowej w postępowaniu z chorymi  
 z mnogimi i wielonarządowymi obrażeniami ciała (R. Ładny)
 Krwotok na polu walki (J. Korsak, M. Maruszyński)
 Organizacja leczenia następstw urazów (A. Nogalski)
 Miejsce postępowania zachowawczego w krwotokach pourazowych  
 (P. Paluszkiewicz)
 Propozycja algorytmu postępowania w obrażeniach brzucha w środowisku SAGE  
 (K. Słowiński, S. Wilk)
 Współczesne możliwości leczenia urazów aorty piersiowej  
 (M. Maruszyński, M. Dziekiewicz)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 



8.30-10.30 Sesja XXXX 
 Urologia

 Przewodniczący:  
 K. Bar, M. Sosnowski, Z. Wolski
 Urologia Polska w XXI wieku (M. Sosnowski)
 Unikalność specjalizacji i egzaminu z urologii wg zasad European Board  
 of Urology i Polskiego Towarzystwa Urologicznego (Z. Wolski)
 Współczesne leczenie operacyjne w urologii z dostępu endoskopowego,  
 laparoskopowego użyciu robota (P. Chłosta)
 Postępowanie w urazach wielonarządowych z uszkodzeniem narządów układu  
 moczowo-płciowego na przykładzie wybranych przypadków  
 (K. Bar, M. Sosnowski, Z. Wolski, T. Mazurkiewicz) 

10.45-12.45 Sesja XXXXI 
 Jatrogenne uszkodzenia dróg żółciowych

 Przewodniczący:  
 M. Krawczyk, P. Lampe, M. Drews
 Objawy kliniczne jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych (P. Remiszewski)
 Diagnostyka w jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych (K. Dudek)
 Taktyka postępowania u chorych z rozpoznanym śródoperacyjnie jatrogennym  
 uszkodzeniem dróg żółciowych (T. Wróblewski)
 Taktyka postępowania po jatrogennym uszkodzeniu  dróg żółciowych  
 – postępowanie odroczone (P. Nyckowski)
 Taktyka postępowania po jatrogennym uszkodzeniu  dróg żółciowych  
 – wtórne naprawy (M. Krawczyk)
 Przeszczepianie wątroby u chorych po jatrogennym uszkodzeniu dróg żółciowych  
 (W. Patkowski)
 Rola endoskopii w leczeniu chorych z jatrogennym uszkodzeniem dróg  
 żółciowych (S. Kozieł)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 
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10.45-12.45 Sesja XXXXII 
 Czy rękawowe wycięcie żołądka może być jedyną  
 operacją wykonywaną w ośrodku bariarycznym?

 Dyskusja okrągłego stołu – debata z udziałem ekspertów 
 J. Dadan, A. Budzyński, S. Głuszek, M. Michalik, K. Paśnik, W. Pesta,  
 W. Tarnowski, E. Stanowski, M. Wyleżoł, R. Paluszkiewicz, W. Lisik, K. Sosada 

10.45-12.45 Sesja XXXXIII  
 Chirurgia jelita grubego

 Przewodniczący:  
 A. Dziki, P. Krokowicz, M. Szczepkowski
 Miejscowe wycięcie zmian jelita grubego – wprowadzenie (A. Dziki)
 TEM jest najlepszym sposobem we wczesnym raku (M. Szczepkowski)
 ESD jest najlepszym sposobem we wczesnym raku (M. Spychalski)
 Niedrożność jelita grubego spowodowana rakiem – wprowadzenie (A. Dziki)
 Najlepiej założyć stent (J. Buczyński)
 Najlepiej operować (P. Krokowicz)
 Przetoki jelitowo-pęcherzowe (Ł. Dziki)
 Przetoki odbytniczo-pochwowe (T. Kościński)
 Zbiorniki jelitowe u dzieci – kontrowersja czy rutyna (P. Mańkowski)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

10.45-12.45 Sesja XXXXIV  
 Chirurgia wojskowa / Chirurgia urazowa 2

 Przewodniczący:  
 L. Brongel, R. Brzozowski, K. Kusza, Z. Lorenc
 Doświadczenia wojenne z Afganistanu (prezentacja multimedialna)  
 (W. Machała, R. Brzozowski)
 Inżynieria tkankowa w leczeniu ran przewlekłych (T. Bielecki, Z. Lorenc)
 Damagecontrol w obrażeniach ciała (L. Brongel)
 Doświadczenia własne z amputacją pourazową kończyn – ratować kończynę  
 czy rannego? (P. Grala)
 Doświadczenia własne w stosowaniu wentylacji wysokoczęstotliwościowej  
 (HFJV) u chorych po urazie (J. Jabłecki, A. Domanasiewicz)
 Kontrowersje wokół intensywnej terapii płynowej w chorobie urazowej  
 a zewnątrzustrojowa terapia zastępcza (K. Kusza)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 
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10.45-12.45 Sesja XXXXV 
 Sesja Ginekologiczna

 Przewodniczący:  
 P. Oszukowski, T. Rechberger, M. Spaczyński
 Czy ginekolodzy powinni diagnozować i leczyć nowotwory piersi u kobiet?  
 (A. Basta)
 Jak uniknąć pomyłek diagnostycznych w ocenie patologii miednicy mniejszej  
 u kobiet (M. Spaczyński, E. Markwitz)
 Współpraca interdyscyplinarna w radykalnym leczeniu raka jajnika (J. Kotarski)
 Jak diagnozować i leczyć zaburzenia anatomiczne i czynnościowe dna miednicy  
 u kobiet (P. Wieczorek, T. Rechberger)
 Stany nagłe w ginekologii onkologicznej, skręt jajnika z nowotworem  
 u dziecka (M. Górecki)
 Najlepsza zgłoszona praca (…) 

13.00-15.00 Sesja XXXXVI

 Rak piersi sesja pod patronatemTChP i PTChO

 Przewodniczący:  
 G. Wallner, Z. Nowecki, A. Stanisławek
 Biologia guza podstawą planowania leczenia – perspektywa chirurga  
 (Z. Nowecki)
 Biopsja węza wartowniczego (J. Piechocki)
 Mastektomia a BCS – bezpieczeństwo onkologiczne (…)
 Dlaczego konieczna jest obecnie współpraca chirurg-patolog-onkolog,  
 organiazacja współpracy na przykładzie Breast Unit

Data

9-12 września 2015 roku

Miejsce Kongresu

Targi Lublin S.A. 
Lublin, ul. Dworcowa 11 

Rejestracja

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest:
 dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego  
 w zakładce REJESTRACJA na stronie internetowej:  
 www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp 
 uregulowanie opłaty w terminie 14 dni od daty rejestracji, na indywidualny numer 
 konta, który otrzymają Państwo e-mailem.

Opłata kongresowa:

*udział w wieczorach towarzyskich jest fakultatywny i objęty dodatkową opłatą

do 
16.05. 2015 r.

do 
30.06. 2015 r.

do 
30.08.2015 r.

w dniu  
Kongresu

Członkowie TChP  
i Towarzystw współorganizujących

400 zł 500 zł 700 zł 900 zł

Członkowie TChP w trakcie  
specjalizacji do 32 roku życia

300 zł 300 zł 300 zł 300 zł

Osoby nie będące członkami TChP  
i Towarzystw współorganizujących

500 zł 600 zł 800 zł 990 zł

Pielęgniarki 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Studenci medycyny i członkowie STN wstęp wolny

Osoba towarzysząca 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

Wieczory towarzyskie* 50 zl 50 zł 50 zł 50 zł

Informacje Organizacyjne



Grant edukacyjny Towarzystwa Chirurgów Polskich

Nawiązując do idei edukacji i rozwoju środowiska młodych chirurgów – członków 
Towarzystwa Chirurgów Polskich będących w trakcie specjalizacji Zarząd Główny  
Towarzystwa ma przyjemność  przekazać informację o możliwości ubiegania się  
o grant edukacyjny Towarzystwa i refundację kosztów opłaty Kongresowej.  
Warunkiem uzyskania refundacji jest aktualne członkostwo w Towarzystwie Chirurgów  
Polskich oraz wiek poniżej 32 lat. Członek ubiegający się o refundację powinien zgłosić  
ten fakt w trakcie rejestracji poprzez panel rejestracyjny dostępny na stronie  
www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp najpóźniej do dnia 30.06.2015.

Opłata kongresowa obejmuje:

 wstęp na sesje naukowe,
 udział w wystawie medycznej,
 teczkę z programem i materiałami kongresowymi,
 identyfikator,
 certyfikat uczestnictwa,
 kawę i lunch w przerwach,
 udział w Uroczystości Inauguracji.

Opłata za Osobę Towarzyszącą obejmuje:
 kawę i lunch w przerwach,
 udział w Uroczystości Inauguracji,
 udział w Wieczorach towarzyskich.

Certyfikaty

Na zakończenie Kongresu Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 
punktów edukacyjnych.

Hotele

Na stronie internetowej www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp będzie  
dostępny formularz umożliwiający rezerwację hotelową.

Informacje Organizacyjne

Streszczenia

Instrukcja zgłaszania streszczeń

Streszczenia prac należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego  
zamieszczonego na stronie: www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp

Termin nadsyłania streszczeń: 16.05.2015 r.

Streszczenia prac powinny być nadesłane:
 w przypadku prac autorów polskich – w języku polskim,
 w przypadku prac autorów zagranicznych – w języku angielskim.

Streszczenie powinno zawierać:
 tytuł,
 słowa kluczowe,
 pełne imiona i nazwiska autorów,
 nazwę instytucji,
 miasto,
 kraj,
 informację o konflikcie interesów,
 oraz wyróżnione części w następującej kolejności  
 (nie dotyczy opisów przypadków klinicznych):
 - wstęp,
 - cel pracy,
 - metodyka,
 - wyniki,
 - wnioski.

Streszczenie może zawierać maksymalnie 2500 znaków.

W formularzu internetowym zgłoszenia pracy należy również podać:
 dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę (adres korespondencyjny, e-mail,  
 numer telefonu),
 imię i nazwisko autora prezentującego pracę oraz rok urodzenia.

Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy (Komisje Ekspertów prowadzą-
cych poszczególne sesje wg tematyki). Zgłaszający autor zostanie poinformowany 
drogą mailową o akceptacji pracy do 30.06.2015 r.



Plakaty 

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej  
na monitorach. Autorów prac przyjętych do prezentacji prosimy o przygotowanie   
wyłącznie wersji elektronicznej plakatu zgodnie z wytycznymi technicznymi zamiesz-
czonymi na stronie internetowej http://www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp

Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.08.2015 r.

Wybrane prace zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia.

Streszczenia prac przyjętych do prezentacji będą dostępne w wersji elektronicznej 
dla zarejestrowanych uczestników Kongresu.

Komitet Naukowy przyzna nagrody autorom najlepszych prac. Prace będą oceniane 
w poszczególnych kategoriach według zgłoszenia.

Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Ekspertów podczas sesji plakatowej. 
Prosimy autorów o obecność przy plakatach w dniu prezentacji.

Inauguracja Kongresu

Data: środa, 9 września 2015 r., godz. 17.00
Miejsce: Targi Lublin S.A. (ul. Dworcowa 11, Lublin)

Wstęp na podstawie zaproszeń.

Program ramowy:
 Powitanie gości i część oficjalna
 Wykład inauguracyjny
 Koncert Leszka Możdżera 
 Koktajl Powitalny

Leszek Możdżer jest jednym z najwybitniejszych pol-
skich muzyków jazzowych. To pianista światowej klasy, 
odważny eksplorator i oryginalny twórca, wyróżniający 
się własnym językiem muzycznym. Urodził się 23 marca 
1971 roku w Gdańsku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął  
w piątym roku życia i przeszedłszy wszystkie szczeble 
edukacji uzyskał dyplom gdańskiej Akademii Muzycznej  
w 1996 roku. Jazzem zainteresował się w klasie maturalnej. 
Ostrogi zdobył w zespole klarnecisty Emila Kowalskiego,  
a pierwszą próbę z zespołem Miłość odbył na swoje 20 urodziny. We wczesnych 
latach działalności muzycznej był również członkiem kwartetu Zbigniewa Namy-
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słowskiego. W roku 1992 otrzymał wyróżnienie indywidualne na Jazz Juniors i była  
to pierwsza kropla obfitego deszczu nagród, jakie miały spaść na niego przez następne 
lata. Od tamtego czasu zwyciężał we wszystkich kolejnych ankietach czytelników 
Jazz Forum w kategorii ‘fortepian’ i dwa razy z rzędu został uznany Muzykiem Roku 
(1995-96).
 

Wieczór Towarzyski „Meet me in the (Lublin) city”

Data: piątek,11 września 2015 r., godz. 20.00
Miejsce: Zamek Lubelski (ul. Zamkowa 9, Lublin)

Wstęp na podstawie zaproszeń (koszt udziału w Wieczorze Towarzyskim: 50 zł).

Program wieczoru:
 Koncert zespołu Bracia z Krzysztofem Cugowskim

Historia zespołu rozpoczęła się  
w 1997 roku. Wtedy to, bracia Piotr 
Cugowski i Wojtek Cugowski zde-
cydowali się na pierwszy wspólny  
występ akustyczny. 
Premiera debiutanckiej płyty Fobrock 
odbyła się w 2005 roku. Poprzedziły  
ją single: Szara Twarz (utwór zdobył  
tytuł Rockowego Hitu Dekady, Niczego Więcej oraz Missing Every Moment. 
Drugi album zespołu A Tribute to Queen. Krążek zawierał 12 coverów największych 
przebojów grupy Queen, oraz polską wersję utworu You don’t fool me. Zespół zagrał 
na Wembley Arena w Wielkiej Brytanii podczas imprezy PKO BP London Live 2008  
– Polish Music Festival.
Album Zapamiętaj zdobył drugie miejsce w kategorii Płyta Rocku 2009 w plebiscycie 
Antyradia. W 2012 zespół odbył trasę koncertową po USA i Kanadzie. W 2012 roku 
ukazał się singel Nad przepaścią, a z początkiem 2013 roku kolejny – Wierzę w lepszy 
świat, zapowiadające czwarty album zespołu.
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 Koncert niespodzianka w klimacie blues
 Wędrówka i wolność – dwa motywy przewodnie muzyki bluesowej staną się hasłem 
niesamowitego wieczoru, na który zaprosimy Państwa po Koncercie Niespodziance. 
Na ten jeden wyjątkowy wieczór lubelska starówka zmieni się w Crossroads, słynną  
kolebkę narodzin bluesa w stanie Mississippi z jego sławnymi klubami i pubami  
bluesowymi, do wędrówki po których zaprosimy razem z  właścicielami lokali staro-
miejskich, którzy przygotowali specjalnie dla Gości 67 Kongresu TChP wyjątkową 
ofertę kulinarną i oczywiście muzyczną. Wędrówka z przyjaciółmi, wspólna zabawa, 
radość i blues w każdej odmianie, oto co czeka wszystkich gości kongresu w tą piąt-
kową lubelską noc. 
Zapraszamy słowami starego bluesowego standardu: Meet me in the (Lublin) city!



www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp


