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Spis treści: 
1. Nauki podstawowe w uroginekologii: neuroendokrynologia - 

komórki macierzyste - biologia molekularna 
2. Teoria Integralna - fizjologia i patologia aparatu stabilizującego 

narządy miednicy mniejszej kobiet 
3. Anatomia dna miednicy 
4. Obiektywna ocena zaburzeń statyki narządu płciowego kobiety 
5. Neuroginekologia - pęcherz nadreaktywny i zespół bólowy 

pęcherza moczowego 
6. Pęcherz neurogenny po urazach rdzenia kręgowego 
7. Schorzenia demielinizacyjne w zaburzeniach funkcji pęcherza 

moczowego 
8. Zaburzenia czynnościowe pęcherza moczowego po leczeniu 

onkologicznym 
9. Endometrioza w uroginekologii 
10. Wpływ ciąży i porodu na aparat łącznotkankowy miednicy 

mniejszej - czy indukcja porodu jest czynnikiem wystąpienia 
NM? 

11. Zaburzenia seksualne u kobiet po operacjach 
uroginekologicznych z zastosowaniem biomateriałów 

12. Moczenie i nietrzymanie moczu u dzieci 
13. Badanie urodynamiczne - zalecany algorytm postępowania 
14. Badanie urodynamiczne - czy zawsze niezbędne w diagnostyce 

nietrzymania moczu u kobiet? 
15. Nowoczesne metody obrazowania zaburzeń statyki i funkcji 

narządu płciowego kobiety - czy mają wartość praktyczną? 
16. Zachowawcze, niefarmakologiczne leczenie wysiłkowego 

nietrzymania moczu u kobiet 
17. Profilaktyka nietrzymania moczu u kobiet 
18. Nietrzymanie moczu w praktyce lekarza rodzinnego 
19. Biocenoza pochwy - rola probiotyków w uroginekologii 
20.Dlaczego wybrane szczepy Lactobacillus mogą okazać się 

dobroczynne dla zdrowia kobiet 
21. Inserty dopochwowe w leczeniu zaburzeń statyki i nietrzymania 

moczu u kobiet 
22. Kontrowersje dotyczące roli estrogenów w uroginekologii 
23. Profilaktyka i leczenie zakażeń w uroginekologii 
24.Nowe opcje farmakologiczne leczenia nietrzymania moczu u 

kobiet 
25. Daryfenacyna - selektywny antagonista receptora M3, nowa 

opcja leczenia pęcherza nadreaktywnego 



26.Neurotoksyny w uroginekologii 
27. Infekcje okołocewkowe w leczeniu nietrzymania moczu u 

kobiet (wstrzyknięcia okołocewkowe, periurethral injections, 
injectables, bulking agents) 

28.Pacjentka uroginekologiczna - przygotowanie przedoperacyjne, 
zabieg operacyjny, nadzór pooperacyjny, rekonwalescencja, 
monitoring efektywności leczenia - algorytm postępowania 
lekarskiego 

29.Znieczulenie do operacji uroginekologicznych 
30.Klasyczne operacje w leczeniu wysiłkowego nietrzymania 

moczu i zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet - ich rola 
we współczesnej uroginekologii 

31. Ukryte nietrzymanie moczu (UNM) - czy stosować 
profilaktyczne leczenie operacyjne? 

32. Materiały chirurgiczne w uroginekologii - co nowego? 
33. Operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego u 

kobiet - wybór techniki zabiegowej: operacje klasyczne czy z 
użyciem implantów? 

34.Zaburzenia statyki narządu rodnego u kobiet - nowe techniki 
operacyjne 

35. Hamakowe przezasłonowe podwieszenie przedniej ściany 
pochwy (double transobturator approach to treat cystocele) 

36.Hysterektomia przezpochwowa - kiedy należy rozważyć jej 
wykonanie w zaburzeniach statyki narządu płciowego kobiety? 

37. Prolift anterior, posterior i total - uniwersalne systemy do 
operacyjnej rekonstrukcji zaburzeń statyki narządów miednicy 
mniejszej kobiety 

38.Zaburzenia statyki narządu płciowego u kobiet - nowe techniki 
operacyjne: Avaulta Anterior, Posterior Biosynthetic Support 
System 

39.Małoinwazyjne techniki operacyjne w leczeniu wysiłkowej i 
mieszanej postaci nietrzymania moczu u kobiet - czy zmierzch 
slingu załonowego? 

40. System Gynecare TVT Secur 
41. System fiksacji tkankowej (TFS) - minimalnie inwazyjna metoda 

leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu i zaburzeń statyki 
narządu płciowego 

42.Powikłania po operacjach uroginekologicznych z użyciem 
materiałów protezujących 

43.Metody endoskopowe w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet 



44. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego po zabiegach 
uroginekologicznych 

45.Przetoki po operacjach uroginekologicznych - etiopatogeneza i 
sposoby zaopatrywania chirurgicznego 

46.Zabiegi operacyjne powiększania i zastępowania pęcherza 
moczowego włącznie z wykorzystaniem jelita. Metody 
operacyjne, wskazania, powikłania oraz wyniki leczenia 

47.Zaburzenia czynnościowe układu moczowo-płciowego i 
pokarmowego po operacjach ginekologicznych 

 


