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List powitalny

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Kadencja Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów 
Polskich w latach 2013-2015 przypada na 125 roczni-
cę powstania Towarzystwa. To szczególny okres dla 
wszystkich chirurgów, członków Towarzystwa Chirurgów 
Polskich. Czas podsumowania dotychczasowej histo-
rii i osiągnięć TChP, ale też doskonała okazja do wypra-
cowania nowej formuły działalności Towarzystwa, formuły na miarę oczeki-
wań środowiska chirurgów polskich i wyzwań związanych z rozwojem wiedzy 
i postępem technologicznym XXI wieku. To dla mnie wielki zaszczyt i honor oraz 
osobiste wyróżnienie, że mam przyjemność kierować działalnością Towarzy-
stwa Chirurgów Polskich w tak ważnym okresie. 

W imieniu Zarządu Głównego TChP oraz własnym mam zaszczyt zaprosić Pań-
stwa, wszystkich członków Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz przedstawi-
cieli innych towarzystw naukowych i dyscyplin zabiegowych do udziału w 67 
Kongresie TChP, który odbędzie się w Lublinie w dniach 9-12 września 2015 
roku. Przewidujemy udział około 2000-2500 uczestników z Polski i gości z Europy, 
Stanów Zjednoczonych, Japonii, i Korei. 

Podczas Kongresu w trakcie około 50 sesji plenarnych, sesji sponsorowanych, 
warsztatów, szkoleń doskonalących dla lekarzy w trakcie specjalizacji będzie-
my mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki, z możli-
wością wymiany poglądów na nurtujące nas problemy kliniczne w chirurgii, czy 
dyskusji na temat zadań związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym w chirurgii 
i innych dyscyplinach zabiegowych. 

Mam nadzieję, że czas spędzony w Lublinie spełni Państwa oczekiwania 
odnośnie poziomu merytorycznego Kongresu, przyniesie wiele niezapomnia-
nych wrażeń, przyczyni się do pogłębienia więzów przyjaźni, dalszej integracji 
środowiska chirurgów, a także będzie okazją do wypoczynku w naszym mieście, 
oraz regionie Lubelszczyzny, czy znanym z uroków natury Roztocza. Intencją 
organizatorów, a także moim osobistym marzeniem jest, aby odbywający się 
po raz czwarty w Lublinie Kongres Chirurgów Polskich był niezapomnianym 
przeżyciem naukowym i towarzyskim, a hasło “Lubelskie. Smakuj życie!” stale 
towarzyszyło wszystkim uczestnikom w trakcie Kongresu i na zawsze pozostało 
w Państwa pamięci.

Prof. dr hab. med. Grzegorz Wallner
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 
67 Kongresu TChP w Lublinie



Organizatorzy

Współorganizatorzy

Towarzystwo Chirurgów Polskich

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel.: 61 66 28 170, faksem: 61 66 28 171
e-mail: biuro@symposion.pl, www.symposion.pl

Czwartek 10.09.2015

Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej 
i Estetycznej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Robotowej

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów

Polski Klub Koloproktologii

Polskie Towarzystwo Neurochirurgów

Polskie Towarzystwo Ultrasonografi czne

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych

Program ramowy

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5
08.30-10.30 Leczenie 

chorych na raka 
pęcherzyka 
żółciowego

M. Krawczyk, 
T. Wróblewski

015

Chirurgia trzustki

K. Bielecki, 
P. Lampe

018

Sesja Sekcji 
Endoskopii 
TChP

J. Kulig

008

Sesja Polskiego 
Towarzystwa 
Gastroenterolo-
gicznego 
i PTChP

A. Dąbrowski, 
G. Wallner

033

Sesja Polskiego 
Towarzystwa 
Angiologicznego 
/ Chirurgii 
Naczyniowej

G. Oszkinis, 
W. Kostewicz

028
10.45-12.45 Minimally invasi-

ve techniques in 
GI tract surgery

Y. Kitagawa,
H. Kwank Yang,
I. Uyama,
M. Cuesta,
K.H Fuchs

039

Chirurgia trzustki 
– sesja video

P. Lampe

026

Sesja Sekcji 
Endoskopii 
TChP

J. Kulig,
K. Zinnkiewicz

020

Sesja Polskie-
go Towarzy-
stwa Chirurgii 
Plastycznej, 
Rekonstrukcyjnej 
i Estetycznej

A. Chrapusta, 
J. Strużyna

011

Choroby żył i ich 
powikłania

A. Jawień

029
13.45-15.45 Extent of lymph 

node dissection 
in gastriccancer

T. Skoczylas,
C. Van de Velde,
M.Degiuli,
T. Fukagawa,
H. Katai,
J. Kulig

010

Sesja Sekcji En-
dokrynologicznej 
TChP

K. Kuzdak

002

Sesja PZWL

M. Wyleżoł

045

Sesja Sekcji 
Oparzeń TChP

Z. Kawecki

005

Chirurgia guzów 
podstawy czasz-
ki. Zastosowanie 
metod endo-
skopowych w 
neurochirurgii

M. Roszkowski

016
16.00-18.00 Chirurgia jelit

A. Dziki

031

Sesja Polskiego 
Towarzystwa 
Ultrasonografi cz-
nego

W. Jakubowski, 
G. Ćwik

041

Etos Chirurga – 
kryzys wartości 
czy naturalna 
ewolucja?

M. Opiłka,
G. Wallner

036

Sesja Torakochi-
rurgiczna

T. Orłowski

017

Sesja Polskiego 
Towarzystwa 
Chirurgii 
Robotowej

W. Witkiewicz

043



Sobota 12.09.2015Piątek 11.09.2015

Program ramowyProgram ramowy

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5
08.30-10.30 Problemy i nowe 

techniki w chirur-
gii onkologicznej

P. Rutkowski

035

Jak ja to robię – 
problemy, jakie 
można napotkać 
w czasie operacji

J. Dadan

003

Allotransplanta-
cje i rekontrukcje 
pozostałych 
regionów ciała

A. Maciejewski

037

Sesja Sekcji Chi-
rurgii Wojskowej 
i Urazowej

M. Dziekiewicz

014

Sesja Polskiego 
Towarzystwa 
Urologicznego

K. Bar

004
10.45-12.45 Jatrogenne 

uszkodzenia 
dróg żółciowych

M. Krawczyk

027

Czy rękawowe 
wycięcie żołądka 
może być jedyną 
operacją wyko-
nywaną 
w ośrodku baria-
rycznym? – 
debata z udzia-
łem ekspertów

J. Dadan

007

Chirurgia jelita 
grubego

A. Dziki

024

Sesja Sekcji Chi-
rurgii Wojskowej 
i Urazowej

L. Brongel

034

Sesja Polskiego 
Towarzystwa Gi-
nekologicznego

P. Oszukowski, 
T. Rechberger

012

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5
08.30-10.30 Spodziewane 

kierunki rozwoju 
w opinii Preze-
sów Polskiego 
Klubu Koloprok-
tologii

Z. Lorenc

001

Sekcja Vide-
ochirurgiiTChP 
– prezentacje 
video

K. Paśnik

022

Interwencja 
żywieniowa w 
okresie około-
operacyjnym 
sposobem 
ograniczania 
występowania 
powikłań chirur-
gicznych

M. Słodkowski

030

Współczesne 
techniki za-
opatrywania 
przepuklin – 
aktualne kierunki 
rozwiązywania 
problemu

A. Matyja

019

Ciężkie powikła-
nia infekcyjne 
wewnątrzbrzusz-
ne w chirurgii

M. Bulanda, 
J. Snarska

009
10.45-12.45 Skojarzone 

leczenie w nowo-
tworach górnego 
odcinka przewo-
du pokarmowe-
go – standardy 
postępowania

P. Rutkowski, 
G. Wallner

006

Sesja Sekcji 
VideochirurgiiT-
ChP

M. Jackowski, K. 
Paśnik

025

Leczenie przetok 
– sesja angloję-
zyczna

032

Przyszłość w 
świetle aktualne-
go stanu wiedzy 
i rozwoju badań 
naukowych – czy 
już wszystko wie-
my o przepukli-
nie i sposobach 
jej naprawy?

M. Śmietański, 
S. Dąbrowiecki

023

Zakażenia szpi-
talne w różnych 
specjalnościach 
medycznych

J. Snarska

013
13.45-15.45 Sesja 

edukacyjna

S. Schweitzberg
M. Kitajima
A. Shafi 
W. Feil
HJ. Meyer
M. Dobosz

038

Rekonstrukcje 
regionu głowy 
i szyi

A. Maciejewski

021

Stany nagłe 
w onkologii: 
występowanie – 
leczenie

A. Szawłowski

042

Ostre schorzenia 
jamy brzusz-
nej – wybrane 
zagadnienia

P. Richter

040

Sesja 
edukacyjna

Z. Krasiński, 
T. Urbanek, 
P. Rutkowski

044





Data
9-12 września 2015 roku

Miejsce Kongresu
Targi Lublin S.A.
Lublin, ul. Dworcowa 11 

Rejestracja
Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest:
 dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego zamiesz-
 czonego w zakładce REJESTRACJA na stronie internetowej: 
 www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp 
 uregulowanie opłaty w terminie 14 dni od daty rejestracji, na indywidualny 
 numer konta, który otrzymają Państwo e-mailem.

Opłata kongresowa:

*udział w wieczorach towarzyskich jest fakultatywny i objęty dodatkową opłatą

do 
30.04. 2015 r.

do 
30.06. 2015 r.

do 
30.08.2015 r.

w dniu 
Kongresu

Członkowie TChP 
i Towarzystw współorganizujących

400 zł 500 zł 700 zł 900 zł

Członkowie TChP w trakcie 
specjalizacji do 32 roku życia

300 zł 300 zł 300 zł 300 zł

Osoby nie będące członkami TChP 
i Towarzystw współorganizujących

500 zł 600 zł 800 zł 990 zł

Pielęgniarki 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Studenci medycyny i członkowie STN wstęp wolny

Osoba towarzysząca 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

Wieczory towarzyskie* 50 zl 50 zł 50 zł 50 zł

Informacje Organizacyjne

*udział w wieczorach towarzyskich jest fakultatywny i objęty dodatkową opłatą

Grant edukacyjny Towarzystwa Chirurgów Polskich

Nawiązując do idei edukacji i rozwoju środowiska młodych chirurgów – członków 
Towarzystwa Chirurgów Polskich będących w trakcie specjalizacji Zarząd Główny 
Towarzystwa ma przyjemność  przekazać informację o możliwości ubiegania 
się o grant edukacyjny Towarzystwa i refundację kosztów opłaty Kongresowej. 
Warunkiem uzyskania refundacji jest aktualne członkostwo w Towarzystwie 
Chirurgów Polskich oraz  wiek  poniżej 32 lat. Członek ubiegający się o refundację 
powinien zgłosić ten fakt w trakcie rejestracji poprzez panel rejestracyjny 
dostępny na stronie www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp najpóźniej 
do dnia 30.06.2015.

Opłata kongresowa obejmuje:

 wstęp na sesje naukowe,
 udział w wystawie medycznej,
 teczkę z programem i materiałami kongresowymi,
 identyfi kator,
 certyfi kat uczestnictwa,
 kawę i lunch w przerwach,
 udział w Uroczystości Inauguracji.

Opłata za Osobę Towarzyszącą obejmuje:
 kawę i lunch w przerwach,
 udział w Uroczystości Inauguracji,
 udział w Wieczorach towarzyskich.

Certyfi katy

Na zakończenie Kongresu Uczestnicy otrzymają certyfi kat potwierdzający 
uzyskanie punktów edukacyjnych.

Hotele

Na stronie internetowej www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp będzie 
dostępny formularz umożliwiający rezerwację hotelową.



Streszczenia

Instrukcja zgłaszania streszczeń

Streszczenia prac należy przesłać za pośrednictwem formularza internetowego 
zamieszczonego na stronie: www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp

Termin nadsyłania streszczeń: 30.04.2015 r.

Streszczenia prac powinny być nadesłane:
 w przypadku prac autorów polskich – w języku polskim,
 w przypadku prac autorów zagranicznych – w języku angielskim.

Streszczenie powinno zawierać:
 tytuł,
 słowa kluczowe,
 pełne imiona i nazwiska autorów,
 nazwę instytucji,
 miasto,
 kraj,
 informację o konfl ikcie interesów,
 oraz wyróżnione części w następującej kolejności 
 (nie dotyczy opisów przypadków klinicznych):
 - wstęp,
 - cel pracy,
 - metodyka,
 - wyniki,
 - wnioski.

Streszczenie może zawierać maksymalnie 2500 znaków.

W formularzu internetowym zgłoszenia pracy należy również podać:
 dane kontaktowe osoby zgłaszającej pracę (adres korespondencyjny, e-mail, 
 numer telefonu),
 imię i nazwisko autora prezentującego pracę oraz rok urodzenia.

Streszczenia będą oceniane przez Komitet Naukowy (Komisje Ekspertów pro-
wadzących poszczególne sesje wg tematyki). Zgłaszający autor zostanie poin-
formowany drogą mailową o akceptacji pracy do 30.06.2015 r.

Informacje Organizacyjne

30.06.2015 r.

Plakaty 

Plakaty w sesji plakatowej będą prezentowane wyłącznie w wersji elektronicznej 
na monitorach. Autorów prac przyjętych do prezentacji prosimy o przygotowanie  
wyłącznie wersji elektronicznej plakatu zgodnie z wytycznymi technicznymi za-
mieszczonymi na stronie internetowej http://www.symposion2015.pl/konferen-
cje/67ktchp

Wersję elektroniczną plakatu należy przesłać w terminie do 15.08.2015 r.

Wybrane prace zostaną zakwalifi kowane do wygłoszenia.

Streszczenia prac przyjętych do prezentacji będą dostępne w wersji elektronicz-
nej dla zarejestrowanych uczestników Kongresu.

Komitet Naukowy przyzna nagrody autorom najlepszych prac. Prace będą oce-
niane w poszczególnych kategoriach według zgłoszenia.

Oceny prezentowanych prac dokona Komisja Ekspertów podczas sesji plakato-
wej. Prosimy autorów o obecność przy plakatach w dniu prezentacji.

Inauguracja Kongresu

Data: środa, 9 września 2015 r., godz. 17.00
Miejsce: Targi Lublin S.A. (ul. Dworcowa 11, Lublin)

Wstęp na podstawie zaproszeń.

Program ramowy:
 Powitanie gości i część ofi cjalna
 Wykład inauguracyjny
 Koncert Leszka Możdżera 
 Koktajl Powitalny

Leszek Możdżer jest jednym z najwybitniejszych polskich muzy-
ków jazzowych. To pianista światowej klasy, odważny eksplorator 
i oryginalny twórca, wyróżniający się własnym językiem muzycznym. 
Urodził się 23 marca 1971 roku w Gdańsku. Naukę gry na fortepia-
nie rozpoczął w piątym roku życia i przeszedłszy wszystkie szcze-
ble edukacji uzyskał dyplom gdańskiej Akademii Muzycznej w 1996 
roku. Jazzem zainteresował się w klasie maturalnej. Ostrogi zdobył w zespole klarnecisty Emila 
Kowalskiego, a pierwszą próbę z zespołem Miłość odbył na swoje 20 urodziny. We wczesnych 
latach działalności muzycznej był również członkiem kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego. W 
roku 1992 otrzymał wyróżnienie indywidualne na Jazz Juniors i była to pierwsza kropla obfi tego 
deszczu nagród, jakie miały spaść na  niego przez następne lata. Od tamtego czasu zwyciężał 
we wszystkich kolejnych ankietach czytelników Jazz Forum w kategorii ‘fortepian’ i dwa razy 
z rzędu został uznany Muzykiem Roku (1995-96).

 



Wieczór Towarzyski „Meet me in the (Lublin) city”

Data: piątek,11 września 2015 r., godz. 20.00
Miejsce: Zamek Lubelski (ul. Zamkowa 9, Lublin)

Wstęp na podstawie zaproszeń (koszt udziału w Wieczorze Towarzyskim: 50 zł).

Program wieczoru:
 Koncert niespodzianka w klimacie blues
 Wędrówka i wolność – dwa motywy przewodnie muzyki bluesowej staną się 
hasłem niesamowitego wieczoru, na który zaprosimy Państwa po Koncercie 
Niespodziance. Na ten jeden wyjątkowy wieczór lubelska starówka zmie-
ni się w Crossroads, słynną kolebkę narodzin bluesa w stanie Mississippi 
z jego sławnymi klubami i pubami bluesowymi, do wędrówki po których zaprosimy 
razem z  właścicielami lokali staromiejskich, którzy przygotowali specjalnie dla 
Gości 67 Kongresu TChP wyjątkową ofertę kulinarną i oczywiście muzyczną. 
Wędrówka z przyjaciółmi, wspólna zabawa, radość i blues w każdej odmianie, 
oto co czeka wszystkich gości kongresu w tą piątkową lubelską noc. 
Zapraszamy słowami starego bluesowego standardu: Meet me in the (Lublin) city!

Informacje Organizacyjne



www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp


