IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych - RYN 2018
R E P E R T U A R F I L M O W Y – program ramowy (6.06.2018)
SESJA I (prezentacje gości zagranicznych)
 Right hepatectomy for intra-hepatic cholangiocarcinoma with portal thrombus Carmine Napolitano
 Laparoscopic repair of ventral hernia: a new and non - traumatic mesh fixation Francesco Nasti
 How the hernias are managed in France? – GERD, TAPP, IPOM, Gerard Fromont
 Trans-inguinal preperitoneal (TIPP) repair of groin hernia using the genuine Polysoft
mesh (BARD DAVOL completed with some views with the Onflex (BARD DAVOL)
currently used - Jean-François Gillion
 Totally extra peritoneal laparoscopic (TEP) repair with a flat mesh- Jean-François
Gillion
SESJA II (przepukliny pachwinowe – techniki otwarte i laparoskopowe)
 Operacja sposobem Lichtensteina Made in Poland 2018 – step by step? - Stanisław
Dąbrowiecki
 Tylko bez siatki, proszę! – czyli jak zoperować przepuklinę pachwinową bez użycia
materiału syntetycznego? – Jacek Szopiński
 Anatomia okolicy pachwinowej w laparoskopii – Kryspin Mitura
 Przepukliny pachwinowe w technice TEP – Daria Kuliś
 Ostatnich 5 TEP – czy wszystkie operacje były takie same? - Piotr Myśliwiec
 TAPP jako uniwersalna metoda leczenia przepuklin pachwinowych – Janusz
Świątkiewicz
 Ostatnich 5 TAPP – czy wszystkie operacje były takie same? – Rafał Solecki
SESJA III (przepukliny pępkowe i rozstęp mięśni prostych)
 Operacja przepukliny pępkowej sposobem PVP - Kryspin Mitura
 Operacja przepukliny pępkowej sposobem IPOM w połączeniu z TAPP z klejeniem
siatki - Tadeusz Wróblewski
 Endoskopowy sublay – małoinwazyjne umieszczenie siatki w przestrzeni
przedotrzewnowej - Daria Kuliś
 Rozstęp mięśni prostych po ciąży - technika hybrydowa (laparoskopowo/otwarta) z
zachowaniem pępka - IPOM plus plastyka pochewek mięśni prostych - Tadeusz
Wróblewski
 Abdominoplastyka u chorych z poporodową niewydolnością ściany jamy brzusznej z
przesunięciem lub przeszczepieniem pępka - Maciej Śmietański
 Wszechstronność metody IPOM Plus w leczeniu różnorodnych defektów ściany
brzusznej – Janusz Świątkiewicz

SESJA IV (postępowanie w dużych przepuklinach brzuszych)
 Klasyczna operacja Ramireza - Maciej Śmietański
 Modyfikacje techniki Ramireza z zaoszczędzeniem naczyń - Kryspin Mitura
 Endoskopowy ACS (Anterior Component Separation) - Maciej Śmietański
 TAR na otwarto - Andrzej Ratajczak
 Zastosowanie toksyny botulinowej w relaksacji mięśni brzucha przed operacją
rozległej przepukliny brzusznej - Jacek Szopiński
 Operacje olbrzymich przepuklin brzusznych - Andrzej Matyja
 Technika zamykania powłok brzusznych zgodnie z wytycznymi EHS 2015 - Stanisław
Pierściński
SESJA V Tips and trics - Varia
 GERD – Technika WTP jako alternatywa dla dotychczasowych metod operacyjnych Tadeusz Wróblewski
 Laparoskopowa neurektomia zaotrzewnowa w leczeniu bólu przewlekłego po
operacjach przepuklin pachwiny - Andrzej Ratajczak
Sesja VI – Patronat Peter’s Surgical
 TBA
Sesja VII New Technologies – free presentations
 Nanoknife w leczeniu tzw. guzów trudnych wątroby – Banacha team
 Nowa odsłona kleju do hemostazy powierzchniowej Tissel – Banacha team
 Tętniak łuku aorty – operacja wewnątrznaczyniowa – Tomasz Jakimowicz
Sesja HYDE PARK – free presentations
 Wołyń zapomnimy! – Maciej Śmietański
Sesja Specjalna – free presentations
 Operacja uśmiech – Fundacja J&J
 HCC Banacha – Program kompleksowego leczenia guzów wątroby- Banacha team
 Jak publikować prace w VSJ? - Jacek Szeliga
 TBA…

