
PROKTOLOGIA
cykl kursów online dla początkujących 

i zaawansowanych

Koleżanki i Koledzy Chirurdzy

 

	 Obecnie	 żyjemy	 i	 pracujemy	w	 trudnym	 czasie	 pandemii,	 co	wiąże	 się	 nie	 tylko	 ze	

stresem	w	pracy,	ale	także	z	izolacją	towarzyską,	zawieszeniem	bezpośrednich	kontaktów	

międzyludzkich,	spotkań	naukowych,	zjazdów	i	kursów.	

	 Zatęskniliśmy	 za	 rozmowami	 i	 spotkaniami	 	 chirurgicznymi.	 Myślimy	 też,	 że	

wszelka	 aktywność	 –	 i	 ta	 fizyczna	 i	 intelektualna,	 powoduje	 wzrost	 poziomu	 endor-

fin	 i	 poprawi	 nam	 wszystkim	 nastrój.	 Dlatego	 też	 postanowiliśmy	 zainicjować	 cykl	

bezpłatnych	 	 internetowych	 szkoleń,	 trwających	 każdorazowo	 około	 1,5	 godziny,	 

w	których	to	„na	żywo”	będziecie	mogli	się	Państwo	dokształcać	z	zakresu	proktologii.

 

	 Nie	ukrywamy,	że	myśleliśmy	głównie	o	młodych	kolegach	chirurgach	rozpoczynają-

cych	swoją	przygodę	z	proktologią,	ale	nie	tylko.	Myślimy	też		o	gronie	doświadczonych	

kolegów	chirurgów,	z	którymi	spotykamy	się	od	wielu	 lat	 i	możemy	przedyskutować	na	

nowo	pewne	tematy.	

 

	 W	sprawach	logistycznych	i	organizacyjnych	

	 wspiera	nas	firma	Miralex.

Zapraszamy i serdecznie pozdrawiamy 
ciesząc się na wspólne spotkanie

Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski

Data: maj-czerwiec 2020 r. • wrzesień-październik 2020 r.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie swoich danych: 

IMIĘ I NAZWISKO/ MIEJSCE PRACY/NR. TELEFONU (opcjonalnie) 

na adres: bielak@miralex.pl

Link do rejestracji na poszczególne kursy online otrzymacie Państwo drogą mailową.

TERMINARZ KURSÓW

Stopień 1 – Proktologia kurs podstawowy
w godzinach 09.00 – 10.30
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, dr. n. med. Przemysław Ciesielski, 
prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł - Szopińska

MAJ – CZERWIEC 2020 r.
 16.05.2020 r.  Anatomia kanału odbytu i badanie proktologiczne
 30.05.2020 r.   Ropnie odbytu – etiopatogeneza i leczenie
 13.06.2020 r.  Choroba hemoroidalna – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie
 27.06.2020 r.  Szczelina odbytu – etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020 r.
 12.09.2020 r.  Chory proktologiczny na ostrym dyżurze
 26.09.2020 r.  Przetoki odbytu – techniki podstawowe
 10.10.2020 r.  Zaopatrywanie powikłań w proktologii
 24.10.2020 r.  Diagnostyka przetok odbytu w MR

Stopień 2 – Proktologia kurs dla zaawansowanych
w godzinach 11.00 – 12.30
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, dr. n. med. Przemysław Ciesielski
prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł - Szopińska

MAJ – CZERWIEC 2020 r.
 16.05.2020 r.  Przetoki – zaawansowane techniki operacyjne
 30.05.2020 r.   Urazy zwieraczy – przyczyny, postępowanie, techniki zaopatrywania
 13.06.2020 r.  Operacje cyst włosowych – przegląd metod operacyjnych
 27.06.2020 r.  Wypadanie odbytnicy – operacje z dostępu kroczowego

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020 r.
 12.09.2020 r.   Wypadanie odbytnicy – operacje z dostępu brzusznego
 26.09.2020 r.   Leczenie chorób proktologicznych u kobiety w ciąży i po porodzie
 10.10.2020 r.  Nowe techniki w proktologii – przegląd
 24.10.2020 r. Zaopatrywanie powikłań w proktologii

Warszawski Ośrodek Proktologii  
Szpitala św. Elżbiety


