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III Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych to filmowe sympozjum naukowe, 

przeznaczone dla lekarzy wszystkich specjalności a także dla pozostałych profesji związanych 

z medycyną. Celem spotkania jest upowszechnienie najnowszych osiągnięć światowych 

technologii medycznych. Program Festiwalu obejmuje wyłącznie prezentacje filmowe z 

komentarzem autorskim prelegentów. 

Tematem przewodnim w tym roku są „Najnowsze technologie w chirurgii i onkologii ”. 

Technologie związane z niszczeniem guzów nowotworowych, chirurgia endowaskularna, 

najnowsze osiągnięcia w chirurgii przepuklin oraz prezentacja biomechaniki leczenia w 

przełomowych terapiach ciężkich schorzeń to wiodące tematy sesji filmowych. 

Pierwsza sesja z udziałem zaproszonych gości będzie poświęcona niszczeniu guzów 

nowotworowych z zastosowaniem najnowszych technologii a w szczególności  technologie 

nieodwracalnej elektroporacji ( tzw. nanoknife), cyberknife, gammaknife, TACE, RFA, 

technologie ultradźwięków i strumienia wodnego. Kolejna sesja to „Chirurgia 

endowaskularna” z   filmami procedur implantacji stentów naczyniowych z udziałem 

najwybitniejszych ekspertów w tej dziedzinie. Następną sesją na zaproszenie i spełnieniem 

oczekiwań wielu chirurgów będzie sesja nowoczesnej terapii przepuklin brzusznych i 

pachwinowych z zastosowaniem najnowszych materiałów implantacyjnych  oraz systemów 
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mocujących. Uzupełnieniem programu nowości technicznych będzie Forum Nowych 

Technologii i Terapii, gdzie w postaci wolnych zgłoszeń odbędą się prezentacje filmowe 

nowinek technologicznych, najnowszych generacji leków i diagnostyki onkologicznej.   

Dla wszystkich uczestników Festiwalu będzie dostępna Sesja „Hyde Park ”, w której każdy 

będzie mógł zgłosić i przedstawić swój film (10 min.) o dowolnej tematyce, niekoniecznie 

związanej z medycyną.  
 W otwartym na czas sympozjum Studio Festiwalowym, będą przeprowadzane 

wywiady z zaproszonymi ekspertami poruszające najistotniejsze prezentowane tematy. 

Planowany jest, wzorem lat ubiegłych udział stacji telewizyjnej (TVN lub Polsat).  Całość 

programu festiwalowego będzie nagrywana „live” a po opracowaniu materiału będzie 

umieszczona w celu nieograniczonej dostępności na stronie Fundacji Wideochirurgii, stronie 

Wirtualnego Uniwersytetu Medycyny  oraz telewizji internetowej Polpharma TV.  

W trakcie Festiwalu Jury przyzna nagrody Grand Prix w sesjach na zaproszenie, Hyde 

Park  oraz szereg wyróżnień.  
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I. Nowe technologie w chirurgii ogólnej i onkologii  

II. Nowoczesne procedury endowaskularne  

III. Postępy w leczeniu przepuklin brzusznych i pachwiny (filmy a 15 min.) 

IV. Sesja HYDE PARK – prezentacje filmowe 10 min. 

V. Sesja specjalna.   

Bieg „Piąteczka Festiwalowa ”  - wspólny start na dystansach:  5 km lub 2.5 km.  

Szczegóły na stronie rejestracyjnej Festiwalu: www.wideochirurgia.com 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 


