PREZENTACJE USTNE

1816

Does sex education exist in Poland? Cross-sectional study over 20002
Polish women evaluating knowledge of reproductive health issues and
contraceptive methods

1822

Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining as a triage tools
Maciej Mazurec
for minor cytological abnormalities in cervical cancer screening

1853

Follow-up of children with antenatally diagnosed idiopathic
polyhydramnios

Magdalena Adamczyk

1862

Ocena stężenia ligandów programowanej śmierci (PD-L1/PD-L2) na
komórkach dendrytycznych u chorych na raka jajnika

Iwona Wertel

1871

Nasal bones hypoplasia and rare genetic syndromes

Piotr Sieroszewski

1946

Markery biochemiczne preeklampsji u pacjentek po przeszczepieniu
wątroby

Patrycja Jarmużek

Damian Warzecha

PREZENTACJE PLAKATOWE
Piątek, 14 września 2018 roku

11.00–11.30 Sesja I. Onkologia ginekologiczna
1823

p16/Ki67-twice-positivity and first-biopsy-negativity in triage HSIL-risk
women with ASC-US/LSIL cytology results

1828

mTOR inhibitors as a potential new therapeutic agents in uterine sarcomas
Karina Barszczewska
and carcinosarcomas — ENITEC collaborative study

1829

Behawioralne i immunologiczne czynniki ryzyka zakażenia HPV u kobiet
z zakażeniem HIV na skojarzonej terapii antyretrowirusowej

Justyna Kowalska

1875

Which of the ultrasound markers is the most useful predictor of lymph
node involvement in endometrial cancer? Non-linear predictors of risk

Marcin Liro

1901

Transplantacja tkanki jajnikowej jako metoda ograniczenia objawów
menopauzalnych u pacjentki po leczeniu raka sutka

Katarzyna Sachadel

Maciej Mazurec

11.00–11.30 Sesja II. Ginekologia zachowawcza
1851

The comparison of the bacterial colonisation of the oral cavity and vaginal
ecosystems

Hanna Klimek

1880

Reproductive life planning and contraceptive counseling in women after
delivery

Monika
Szpotańska-Sikorska

Analiza występowania chorób sercowo-naczyniowych u kobiet z
1896 rozpoznaną endometriozą, hospitalizowanych w Śląskim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu w latach 2006–2015
1897

Gynecological complications after allogeneic hematopoietic cell
transplantation

Mikołaj Baliś
Łukasz Klasa

Ocena względnej ekspresji mRNA oraz poziomu białka dehydrogenazy
1947 3beta-hydroksysteroidowej (typu 2) w eutopowym endometrium jako
potencjalnych biomarkerów endometriozy

Maciej Osiński

1951 Quality of gynecological care for women with spinal cord injury in Poland

Paulina Szajwaj

11.00–11.30 Sesja III. Ginekologia zachowawcza
Partners sexual dysfunctions as problems in gynecological praxis — a case
Grażyna
1807 of men libido disorder associated with rare endocrine disruption (Addison’s
Jarząbek-Bielecka
disease)
1808

Analysis of menstrual cycle and its associations with diet and physical
activity patterns among adolescent girls in Greater Poland

Grażyna
Jarząbek-Bielecka

1847

Model rehabilitacji pooperacyjnej na Oddziale Ginekologii i Onkologii
Ginekologicznej

Aleksandra
Księżopolska

1934 Analysis of ultrasonographic urethral length in urogynecological patients
1935

Magda Krzycka

Cube pessaries — pelvic floor measurements during 2D and 4D ultrasound
Magda Krzycka
before and after insertion

Emergency contraception in Poland — “Lekarze Kobietom” as a medical
1938 providers’ initiative increasing coverage for reproductive services among
Polish women

Michalina Drejza

11.00–11.30 Sesja IV. Choroby matki a zdrowie płodu
1821

The relationship between pre-pregnancy BMI, gestational weight gain and
neonatal birth weight: a retrospective cohort study

Maria Kałwa

1834

Testowanie w kierunku HIV kobiet. Analiza z punktów konsultacyjnodiagnostycznych prowadzonych przez Fundację Edukacji Społecznej

Magdalena
Ankiersztejn-Bartczak

1881

Childbirth in women suffering from cancer: single-center observational
study

Szymon Piątek

1895

Cięcie cesarskie u kobiety z mięśniakiem macicy powikłane krwotokiem
okołoporodowym

Dominika Janeczko

1898

Consumption of alcohol in pregnancy as a risk factor for maternal and fetal
complications

Justyna Janicka

1915 Rola witaminy D w przebiegu cukrzycy ciężarnych

Aleksandra Kunicka

11.00–11.30 Sesja V. Diagnostyka i terapia płodu
1850 Sphingolipids as new biomarkers of Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy
1877

A severe anti-Kell alloimmunization in multipara — a progressive and
unpredictable disease affecting the fetus

1920 Badanie wpływu infekcji HPV na rozwój wczesnej ciąży
1924

Morfologia płodu w zaburzeniach wzrastania wewnątrzmacicznego w
ciążach bliźniaczych dwukosmówkowych

1929 Wybrane markery stresu oksydacyjnego w diagnostyce prenatalnej I

Agnieszka
Mikucka-Niczyporuk
Katarzyna Luterek
Piotr Sieroszewski
Michał Lipa
Kinga Toboła

trymestru ciąży
Analiza zachowań behawioralnych płodu za pomocą ultrasonograficznej
1939 skali Kurjak Antenatal Neurodevelopment Test (KANET) pod wpływem
bodźców dźwiękowych

Bartosz Godek

13.30–14.00 Sesja VI. Perinatologia — kontrowersje
1811

Ocena stężeń białka C-reaktywnego (CRP) w osoczu krwi kobiet w czasie
porodu i we wczesnym połogu

Znaczenie prawidłowego prowadzenia i udostępniania dokumentacji
1812 ginekologicznej i położniczej dla przydatności procesowej opinii biegłych
dotyczącej błędu medycznego
1814

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa analgezji zewnątrzoponowej
sterowanej przez pacjenta (PCEA) w czasie porodu

Placental subclinical preeclampsia as a new indication for placental
1824 examination in preeclampsia risk pregnant women qualified to
acetylsalicylic acid prophylaxis

Andrzej Torbe
Rafał Skowronek
Andrzej Torbe
Martyna Trzeszcz

1949

Kiedy dystocja barkowa przestaje być powikłaniem położniczym, a staje się
Agnieszka Nowak
przestępstwem?

1863

The comparison of pharmacological methods of labor induction in patients
after 40 Hbd

Magdalena Płonka

14.00–14.30 Sesja VII. Perinatologia — kontrowersje
1905

Brak akceptacji i świadomej zgody ciężarnej na próbę porodu siłami natury
Przemysław Szadok
po przebytym cięciu cesarskim

1908 Społeczne aspekty edukacji seksualnej i ciąży u nieletnich

Przemysław Szadok

1922

Stosowanie progesteronu u kobiet w I połowie ciąży — analiza
epidemiologiczna

Nicole
Sochacki-Wójcicka

1923

Stosowanie progesteronu u kobiet w II połowie ciąży — analiza
epidemiologiczna

Nicole
Sochacki-Wójcicka

1926

Czy istnieją czynniki wpływające na powodzenie farmakoterapii
misoprostolem w poronieniach I trymestru?

Eliza Kobryń

1928 Wpływ biegania ciężarnej na przebieg ciąży i porodu — badanie wstępne

Eliza Kobryń

13.30–14.00 Sesja VIII. Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii
1825 Holoprozencefalia

Małgorzata Smyk

1868

Praktyczne zastosowanie modelu IOTA — ADNEX w codziennej praktyce
oddziału ginekologii onkologicznej

Malwina Soja

1876

Effect of oligohydramnios on the accuracy of sonographic foetal weight
estimation in at term pregnancies

Przemysław Janas

1914

The accuracy of ultrasound-measured antepartal estimated foetal weight in
prediction of actual birth weight in at-term pregnancies

Przemysław Janas

1943 Impact of ventriculomegaly diagnosed prenatally on the pregnancy outcome. Michał Lipa

Long-term follow-up study
1944

The influence of antenatal value of cerebroplacental ratio on neonatal
outcomes in preterm and at term pregnancies

Przemysław Janas

14.00–14.30 Sesja IX. Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii
1840

The positive result of the first trimester screen as the first sign of
coexistence of normal and molar pregnancy — case report

Paweł Biesiada

1866

Wykorzystanie obrazowania twarzy płodu w ultrasonografii 4D jako
markera do oceny funkcjonowania mózgu płodu w III trymestrze ciąży

Karolina Kowalczyk

1899 Fetal growth charts for twin gestation — on the horns of a dilemma

Urszula
Sarzyńska-Nowacka

Mniej obrazków, więcej wyobraźni — położnictwo i ginekologia w
1925 obrazach mistrzów malarstwa / Less image, more imagination — obstetrics Waldemar Czerwoniec
and gynaecology on canvas
1933

Niche, czyli ubytek w bliźnie mięśnia macicy po cięciu cesarskim —
algorytm postępowania na podstawie materiału własnego

Anna AbacjewChmyłko

13.30–14.00 Sesja X. Onkologia ginekologiczna
1809

Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko
Rafał Wójtowicz
receptorom NMDA — opis przypadku, aktualny stan wiedzy

1817 Zastosowanie inhibitorów PD-1 i PD-L1 w leczeniu raka jajnika

Karol Wiśniewski

1833 Rola kofiliny-1 w patogenezie raka jajnika

Radosław Kasperski

1858

Ocena stężenia czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) u chorych z
odmiennym typem raka jajnika

Monika Bilska

1867

Comparison of abdominal and laparoscopic radical hysterectomy in the
treatment of early-stage cervical cancer

Łukasz Klasa

1942

The lack of an effective population screening system for cervical cancer in
Poland — a strategy of choice making

Marcin Śniadecki

14.00–14.30 Sesja XI. Onkologia ginekologiczna
1827 Czy endometrioza może być źródłem raka jajnika?

Anna Sobstyl

1835

The immune complex p53 protein/anti-p53 autoantibodies in the
pathogenesis of ovarian serous carcinoma

Zdzisława
Kondera-Anasz

1891

Porównanie stężenia białka HE4 w surowicy kobiet z rakiem jajnika i
łagodną patologią jajnika

Mikołaj Baliś

1906 Płodność po leczeniu chorych na nowotwory — spojrzenie onkologa

Elżbieta
WojciechowskaLampka

1912

Evaluation of a real-time optoelectronic method in the diagnostics of
cervical intraepithelial neoplasia in four-year observations

Wanda
Gajzlerska-Majewska

1950

Analiza wybranych cytokin IL-10, TNFα oraz sHLA-G w surowicy krwi i
w płynie owodniowym u kobiet w wybranych schorzeniach jajnika

Piotr Włodarski

13.30–14.00 Sesja XII. Powikłania ciąży
1841

Ocena świadomości u kobiet w wieku rozrodczym na temat kwasu
foliowego

Daria Bieniek

1842

The basic hope and assessment of the situation of prematurity in women
after preterm

Aneta Libera

1843

The basic hope among women experiencing premature deliveries —
longitudinal studies

Aneta Libera

1844

Wytyczne do opieki psychologicznej nad pacjentką w sytuacji prenatalnej
diagnozy wad letalnych płodu

Aneta Libera

1845 Depresja poporodowa — rozpoznawanie i profilaktyka

Aneta Libera

13.30–14.00 Sesja XIII. Powikłania ciąży
1810 Ciąża powikłana samoistną odmą opłucnową
1857

Współistnienie ciąży wewnątrzmacicznej i ektopowej zakończonej
urodzeniem zdrowego, żywego dziecka

1859 Ciąża w bliźnie po cesarskim cięciu — opis przypadku

Karolina Ruta
Hanna
Motak-Pochrzęst
Małgorzata Neścior

1869

Rola galektyny-3 oraz receptorów TLR w odpowiedzi immunologicznej
związanej z zarażeniem w ciąży pierwotniakiem Toxoplasma gondii

Zuzanna Gaj

1919

Over-expressed placental resistin is related to impaired glycaemic control
and fetal macrosomia in pregnancies complicated by type 1 diabetes

Rafał Iciek

16.30–17.00 Sesja XIV. Choroby matki a zdrowie płodu
1818

Challenges in investigating feto-maternal expression of vascular growth
factors in gestational diabetes mellitus

Filip Dąbrowski

Thromboelastometry as an ancillary tool for evaluation of coagulation status
1848 after rFVIIa therapy in a pregnant woman with severe
Andrzej Miturski
hypoproconvertinemia
1892

The significance of MTHFR gene polymorphisms in the population of
Polish women with recurrent miscarriages

Magdalena Barlik

1893

The significance of polymorphic variants of ABC transporters genes
involved in the etiology of ICP

Magdalena Barlik

1894

The role of -238G>A, -308G>A, -376G>A TNF-α polymorphisms in IUGR
Magdalena Barlik
etiology

1900

Risk factors for adverse pregnancy outcomes in patients with
glomerulonephritis

Anna Madej

16.30–17.00 Sesja XV. Choroby matki a zdrowie płodu
1852

Hiperhomocysteinemia i związane z tym problemy położniczoginekologiczne

Daria Bieniek

Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u ciężarnej z
1860 toksoplazmozą / Viral Cerebrospinal meningitis and viral encephalitis of the Małgorzata Neścior
pregnant woman with the toxoplasmosis — case report

1886 Nowotwory w ciąży — dylematy leczenia
1902

The effect of proteinuria in women with early-onset preeclampsia on the
condition of newborns

Elżbieta
WojciechowskaLampka
Anna Wójtowicz

1927 Czynniki ryzyka kwasicy u noworodków matek z cukrzycą typu 1

Łukasz Adamczak

1932 Helicobacter pylori w ciąży

Beata Kondracka

16.30–17.00 Sesja XVI. Endokrynologia i medycyna rozrodu
1831

25(OH)D serum concentration in women with menstrual disorders — risk
factors for Vitamin D deficiency

1836

Udział rozpuszczalnej endogliny oraz receptora ALK-1 w powstawaniu oraz Zdzisława
rozwoju endometriozy
Kondera-Anasz

Damian Warzecha

1837 Udział syndekanu-1 i syndekanu-4 w powstawaniu i rozwoju endometriozy

Zdzisława
Kondera-Anasz

1838 Udział sICAM-2 i sICAM-3 w patogenezie endometriozy

Zdzisława
Kondera-Anasz

1854

Nerve growth factor (NGF) as the most promising biomarker for
endometriosis in eutopic endometrium

Maria Szubert

1865

Hypothyroidism treatment in patients with polycystic ovary syndrome
(PCOS) improves their glucose and lipid profile — the preliminary results

Karolina Kowalczyk

1921

Stężenie 25(OH)D3 u hospitalizowanych pacjentek z cukrzycą po
menopauzie — czy warto brać pod uwagę w ogólnej ocenie pacjentki?

Paulina Surowiec

16.30–17.00 Sesja XVII. Powikłania ciąży
Markery angiogenezy (sFlt-1, PlGF) u kobiet ciężarnych z podejrzeniem i
potwierdzonymi różnymi postaciami dysfunkcji i niewydolności łożyska
1806 (preeklampsja, IUGR, przedwczesne oddzielenie łożyska) — wartości
wskaźnika a parametry kliniczne, biochemiczne, ultrasonograficzne oraz
wybrane wyniki perinatalne

Sebastian
Kwiatkowski

1870 Antioxidant levels in preeclamptic and non-preeclamptic pregnancy

Aleksandra Zyguła

1879 Angiogenic imbalance in preeclampsia and its possible clinical application

Weronika
Dymara-Konopka

Immunolocalization of matricellular proteins: tenascin C and SPARC in the
1884 human placenta, fetal membranes and umbilical cord at term — preliminary Michał Bogusiewicz
results
1910

Assessment of serum afamin concentration in obese pregnant women with
and without preeclampsia

Anna Semczuk-Sikora

1911

Assessment of serum netrin-1 concentration in pregnant women with
preeclampsia

Anna Semczuk-Sikora

16.30–17.00 Sesja XVIII. Powikłania ciąży
1830

Zastosowanie ryfampicyny w leczeniu wewnątrzwątrobowej cholestazy
ciężarnych — opis przypadku

Maciej Majsterek

1832

Amnion Protective Cesarean Section in Monochorionic Monoamniotic
Twins with umbilical cord entanglement

Magdalena Opinc

1873

The role of ghrelin in pathophysiology and prediction of gestational diabetes
Radzisław Mierzyński
mellitus

1874

Nesfatin-1 as a potential novel biomarker for the prediction and early
diagnosis of gestational diabetes mellitus

Radzisław Mierzyński

1913

Ocena wybranych parametrów mikrostruktury łożyska u pacjentek z
wewnątrzwątrobową cholestazą ciężarnych

Milena
Guszczyńska-Losy

1930 Modifiable and un-modifiable risk factors of fetal macrosomia

Natalia Mazanowska

Sobota, 15 września 2018 roku

11.00–11 30 Sesja XIX. Diagnostyka i terapia płodu
1815 Extensive lymphangioma of the whole body — case report

Zuzanna Marciniak

1936 Deformacja czaszki płodu, trudności diagnostyczne — opis przypadku

Marzena Malec

1941 Trzepotanie przedsionków u płodu: przegląd systematyczny

Aleksandra Kunicka

1945

Zespół regresji kaudalnej z ciężką wentrikulomegalią u płodu — opis
przypadku

Magdalena Płonka

1948 Fetal atrial flutter: a systematic review

Aleksandra Kunicka

1955 Diode laser in intrauterine repair of fetal myelomeningocele

Ewa Horzelska

1956

Open fetal surgery for myelomeningocele — the benefit, limitation and
safety of the procedure

Ewa Horzelska

11.00–11 30 Sesja XX. Ginekologia operacyjna
Efficacy of transobturator midurethral sling combined with concomitant
pelvic organ prolapse surgery

Michał Bogusiewicz

Kontaminacja nieużywanych noży chirurgicznych przez bakterie po ich
1883 ekspozycji na czynniki środowiskowe występujące podczas zabiegów
ginekologicznych

Michał Bogusiewicz

1907 Laparoskopowa pektopeksja w leczeniu obniżenia narządów płciowych

Paulina Szymczak

1882

1931

Klasyczna i laparoskopowa limfadenektomia miednicza i okołoaortalna u
pacjentek z rozpoznanym nowotworem ginekologicznym

Aleksandra
Kornacka-Moszyk

1937

Masywne wodobrzusze w przebiegu macicy mięśniakowatej i
torbielakogruczolaka jajnika u 28-letniej pacjentki — opis przypadku

Magdalena Łoboda

11.00–11 30 Sesja XXI. Powikłania ciąży
1861 Circulating CD4+CD25+ regulatory T cells in patients with miscarriage
1864

Maciej Kwiatek

Trzykrotne pęknięcie mięśnia macicy w bliźnie po miomektomii — opis
przypadku

Magdalena Płonka
Mikołaj Baliś

1887 Pregnancy in a noncommunicating rudimentary horn of the uterus
1918

Adipokines and endothelium dysfunction markers in pregnant women with
gestational hypertension

Spontaneous uterine rupture in the non-laboring uterus is rare and can lead
1952 to significant mortality, especially in early mid-trimester because it is
difficult to diagnose
1953

Krwotok poporodowy — nowoczesne sposoby postępowania z
zastosowaniem metod radiologii zabiegowej

Elżbieta PoniedziałekCzajkowska
Martyna Micek
Magdalena Słodzińska

11.00–11 30 Sesja XXII. Powikłania ciąży
Spontaniczny krwiak pępowiny jako problem kliniczny i opiniodawczy
1813 w przypadku podejrzenia położniczego błędu medycznego — opis
przypadku z praktyki opiniodawczej i przegląd piśmiennictwa

Rafał Skowronek

1839 Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego na przestrzeni 10 lat

Hanna Motak-Pochrzęst

1846

Rehabilitacja na oddziale położniczym jako element regeneracji po
porodzie i cięciu cesarskim

1856

Ocena skuteczności indukcji porodu i wyników położniczych u pacjentek
Małgorzata Siergiej
indukowanych z powodu cukrzycy ciążowej — badanie retrospektywne

1878 Zespół HELLP o wczesnym początku — opis przypadku
1916

Przedstawienie doświadczeń własnych dotyczących diagnostyki i
leczenia nowotworów złośliwych u pacjentek w ciąży

Aleksandra Księżopolska

Rafał Ziemiński
Marta Bałajewicz-Nowak

11.00–11 30 Sesja XIII. Perinatologia — kontrowersje
Występowanie oportunistycznych pałeczek Gram-ujemnych w
1820 mikrobiocie nosogardzieli u pacjentek ciężarnych z fizjologicznie
przebiegającą ciążą

Dominik Dłuski

1855 Ocena pozycji wertykalnych w porodach

Hanna Motak-Pochrzęst

1872

Okiem fizjoterapeuty na zdrowotne aspekty ciężarnych kobiet aktywnych
Barbara Bednarz
fizycznie

1885 Evaluation of pregnancy outcomes at advanced maternal age

Beata Adrianowicz

1903 Cięcie cesarskie: epidemia czy konieczność?

Wojciech Jakub Falęcki

1940

Folic acid supplementation in the population of women referred for
prenatal diagnosis

Anna Wójtowicz

