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Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością i satysfakcją pragniemy Państwa zapro-
sić na IV Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową: 
„Zdrowie kobiety wyzwaniem dla współczesnej medycyny” połą-
czoną z obchodami Jubileuszu 35-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu, 
który pomimo tego, że jest najmłodszym wydziałem Uniwersyte-
tu Medycznego w Poznaniu, to dziś może poszczycić się wieloma 
osiągnięciami i najszerszą ofertą edukacyjną spośród uczelni o po-
dobnym profilu w Polsce.
Tematyka konferencji adresowana jest do osób oraz instytucji, dla 
których szczególnie bliska jest i ważna problematyka dotycząca 
holistycznego podejścia do zagadnień zdrowia i choroby kobiet.
Współczesna medycyna oferuje szeroki wachlarz nowoczesnych 
metod diagnostyczno-terapeutycznych podnoszących jakość życia 
kobiet zarówno w wieku reprodukcyjnym, jak i w wieku około i po-
menopauzalnym. 
W programie konferencji znajdą się zatem zagadnienia, których 
przedmiotem będzie organizacja opieki medycznej pielęgniarsko- 
-położniczej oraz lekarskiej nad kobietą ciężarną, kobietą ze scho-
rzeniami ginekologicznymi, onkologicznymi oraz endokrynologicz-
nymi. 
Podczas obrad chcielibyśmy podzielić się z Państwem doświad-
czeniami zawodowymi oraz doniesieniami naukowymi z zakresu 
stosownych w ginekologii nowoczesnych technik operacyjnych, 
prowadzonej profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych, pro-
blemów zdrowotnych wieku okołomenopauzalnego oraz zagad-
nień związanych z rozrodczością kobiet.
Uzupełnieniem podjętej tematyki będzie sesja poświęcona pro-
cesowi dydaktycznemu położnych, które w poznańskiej uczelni 
kształcą się od 2003 roku. Absolwenci tego kierunku często kon-
tynuują swoją edukację w ramach kształcenia podyplomowego 
angażując się jednocześnie w propagowanie wiedzy z zakresu po-
łożnictwa czego wyrazem są organizowane cykliczne konferencje 
poświęcone tej tematyce.
Mamy nadzieję, że kolejna IV Międzynarodowa Konferencja 
Nau kowo-Szkoleniowa organizowana przy współudziale Zakładu 
Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Uniwersytetu Me-
dycznego w Gdańsku stanowić będzie profesjonalną płaszczyznę 
wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych wzbogacającą 
naszą wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej współcze-
snej opieki ginekologiczno-położniczej.
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n PROGRAM RAMOWY

Czwartek 24.06.2010 r.

08.00 –13.00 Warsztaty endoskopowe

16.00–18.00 Warsztaty z zakresu pisania prac naukowych, 
poradnictwa laktacyjnego

Piątek 25.06.2010 r.

08.00–10.00 Warsztaty z zakresu pisania prac naukowych, 
poradnictwa laktacyjnego

11.00–13.00 Otwarcie konferencji
Wykłady inauguracyjne

13.00–14.00 Obiad

14.00–15.45 I SESJA  
Przygotowanie przedoperacyjne i prowadzenie 
pooperacyjne:
– operacje tradycyjne
– nowoczesne techniki operacyjne (siatki waginal-
ne, taśmy, laparoskopia, histeroskopia)

15.45–16.00 Przerwa kawowa

16.00–17.30 II SESJA
Profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych 
oraz problemy wieku okołomenopauzalnego

17.30–17.45 Przerwa kawowa

17.45–19.00 III SESJA
Zagadnienia związane z rozrodczością kobiet:
– porody – co nowego?
– ciąża ektopowa
– ciąże wielopłodowe

Sobota 26.06.2010 r.

09.00–10.45 Sesja dydaktyczna
Kształcenie położnych przed- i podyplomowe

10.45–11.00 Przerwa kawowa

11.00–13.00 Sesja referatowa 
(referaty powinny dotyczyć tematyki konferencji)

13.00 Zakończenie konferencjiPRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO I ORGANIZACYJNEGO
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Opala


