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Konferencja pod auspicjami:

Rynochirurgia i FESS
z transmisją live
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Partnerzy:

Plac Strzelecki 24
50-224 Wrocław
tel.: +48 71 323 63 00

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Po raz trzeci mamy zaszczyt zaprosić do Wrocławia na
Konferencję Naukowo-Szkoleniową dotyczącą chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych (FESS) i rynochirurgii.
Wybitni praktycy w tej dziedzinie z Polski i z zagranicy podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem. Oprócz
tradycyjnych wykładów i paneli dyskusyjnych, wykładowcy przeprowadzą operacje, które będą transmitowane live.
Konferencja adresowana jest zarówno do lekarzy, którzy
rozpoczynają swoją przygodę z rynochirurgią i chirurgią
zatok przynosowych, jak również do tych, którzy mają już
własne doświadczenia chirurgiczne i chcą je dalej poszerzać.
Gośćmi specjalnymi będą m.in. prof. dr med. Hans
Behrbohm ze Szpitala Uniwersyteckiego Charité w Berlinie – wybitny specjalista w dziedzinie rynochirurgii i chirurgii plastycznej twarzy oraz prof. dr med. Olaf Michel ze
Szpitala Uniwersyteckiego w Brukseli, ceniony specjalista
chirurgii FESS.
Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie doskonałą
okazją do poszerzania wiedzy, licznych dyskusji i wymiany doświadczeń między specjalistami.

Tematyka wykładów:
9.11.2018
● Anatomia nosa
● Rynoplastyka – filozofia i zasady postępowania
● Kanony piękna oraz proporcje twarzy
● Septoplastyka – wytyczne, techniki operacyjne
● Septorynoplastyka – dostępy operacyjne
● Techniki osteotomii
● Chirurgia chrząstki nosa
● Przeszczepy w rynoplastyce
● Postępowanie w pourazowych deformacjach nosa
● Postępowanie przed- i pooperacyjne
10.11.2018
Anatomia zatok przynosowych
● FESS krok po kroku
– Antrostomia przewodu środkowego
– Chirurgia zatok czołowych: typy i techniki
– Ethmoidektomia
– Sphenoidotomia
● Zaawansowane techniki FESS
● Zagrożenia w operacjach FESS
● Opieka pooperacyjna
●

Kierownik naukowy:
prof. dr med. Oliver Kaschke
Oddział Otolaryngologii Sankt Gertrauden Krankenhaus, Berlin

Mamy również nadzieję, że to spotkanie zaowocuje nawiązaniem nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich.

Wykładowcy:
prof. dr med. Hans Behrbohm

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia

Oddział Otorynolaryngologii i Chirurgii Plastycznej Park-Klinik
Weissensee – Szpital Uniwersytecki Charité, Berlin

Z wyrazami szacunku

prof. dr med. Olaf Michel
Szpital Uniwersytecki Vrije Universiteit Brussel, Bruksela

prof. dr n. med. Paweł Burduk
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
z Pododdziałem Audiologii i Foniatrii Collegium Medicum, Bydgoszcz

dr n. med. Aleksandra Sztuka-Banel
prof. dr. med. Oliver Kaschke

dr n. med. Maciej Mazur

Medicus Clinic Dolnośląskie Centrum Laryngologii, Wrocław

Ważne informacje:
Termin:
9-10 listopada 2018 r.
Miejsce:
Medicus Clinic Dolnośląskie Centrum Laryngologii
Plac Strzelecki 24, Wrocław
Rejestracja:
mailowo rejestracja@medicusexpert.pl
bądź telefonicznie pod numerem 71 32 363 00.
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie
opłaty we wskazanym terminie.
Więcej informacji:
www.medicusexpert.pl
Termin rejestracji:
do 1 października 2018 r.
Opłata za uczestnictwo:
500 zł (do 31 sierpnia 2018)
600 zł (po 31 sierpnia 2018)
Opłata zawiera udział w wykładach i transmisji live z sali
operacyjnej, przerwy kawowe, lunche oraz materiały
konferencyjne.
Płatność:
na konto Bank Zachodni WBK S.A.
22 1090 2590 0000 0001 3183 4435
W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika
oraz nazwę konferencji.
Osoba do kontaktu:
Ewelina Rokicka
erokicka@medicus.com.pl
tel. +48 601 389 359

