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Kongres Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO) - wiodące wydarzenie naukowe w
dziedzinie szeroko pojętej ginekologii onkologicznej odbył się w dniach 23-25 października 2021 r. w Pradze.
Uczestniczył w nim zespół lekarzy z Kliniki Ginekologii i
Ginekologii Onkologicznej CSK MON WIM.
Umiejscowienie kongresu było o tyle istotne, że w Pradze
właśnie znajduje się znakomity Ośrodek Ginekologii Onkologicznej kierowany przez prof. Davida Cibulę.
Komitet naukowy kongresu stworzyli wybitni specjaliści,
wręcz osobistości w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
chirurgii ogólnej, genetyki klinicznej, immunologii oraz
radiologii. Świadczyło to o multidyscyplinarnym podejściu do pacjentek leczonych onkologicznie.
Obrady rozpoczął prof. Philippe Morice z Instytutu Gustave-Roussy we Francji, który pełni funkcję prezydenta
ESGO. W skład grona ekspertów weszli także m.in.: prof.
Nicole Concin (ESGO Prezydent elekt ), prof. Jonathan
Ledermann (ESGO Wiceprezydent), prof. Anna Fagotti,
prof. Giovanii Scambia, prof. Denis Querleu a także prof.
Andreas du Bois (wieloletni działacz oraz wcześniejszy
Prezydent ESGO), który podczas Kongresu został uhonorowany nagrodą za całokształt pracy naukowej oraz
działalność dla rozwoju ginekologii onkologicznej. Grono
ekspertów spoza Europy reprezentowali m.in: prof. Pedro T. Ramirez i prof. Nadeem Abu- Rustum ze Stanów
Zjednoczonych oraz prof. Catagay Taskiran z Turcji.
Na kongres składało się wiele paneli naukowych i dyskusyjnych, co było świetną okazją nie tylko do pogłębienia
fachowej wiedzy medycznej, ale również do wymiany
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doświadczeń i wielu interesujących dyskusji. Sesje naukowe zostały podzielone tematycznie w zależności od
rodzaju omawianego nowotworu, obejmując zagadnienia
profilaktyki, diagnostyki pogłębionej, leczenia operacyjnego i uzupełniającego oraz szeroko pojętej opieki nad
pacjentem nowotworowym. Poruszone zostały tematy
dotyczące nowotworów: endometrium, szyjki macicy, jajnika, sromu i pochwy. Omawiano także międzynarodowe
wytyczne oraz zasady współpracy przy leczeniu ciążowej
choroby trofoblastycznej. Sesjom naukowym towarzyszyły warsztaty oraz spotkania naukowe w gronie adeptów rozpoczynających kształcenie w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
Prof. Daniela Fisherova wspólnie z prof. Davidem Cibulą poprowadzili bardzo ciekawą i wartościową sesję poświęconą zaawansowanej diagnostyce ultrasonograficznej w ocenie przedoperacyjnej stopnia zaawansowania
raka jajnika i raka szyjki macicy. Prof. Fisherova, ekspert
w onkologicznej diagnostyce ultrasonograficznej, wykonywała badania w czasie rzeczywistym, które były transmitowane w sali konferencyjnej podczas kongresu.
Szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące genetycznych aspektów chorób nowotworowych, coraz większego znaczenia badań genetycznych w diagnostyce nowotworów oraz ich wpływu na decyzje terapeutyczne.
Podczas kongresu wielokrotnie podkreślano, jak ważną
rolę pełni uzupełnienie dotychczas obowiązujących schematów diagnostycznych oraz algorytmów postępowania
o badania wykorzystujące oznaczanie specyficznych mutacji, które towarzyszą nowotworom złośliwym. Badania
te są niezbędne w nowoczesnej, interdyscyplinarnej i opartej na najwyższym światowym poziomie opiece nad pa-
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cjentem onkologicznym. Obszerny wykład poświęcony
tej tematyce zaprezentował prof. Frederic Amant z Uniwersytetu Leuven w Belgii, szczegółowo omawiając temat uwzględnienia klasyfikacji molekularnej w decyzjach
terapeutycznych w leczeniu raka endometrium. Włączenie nowoczesnych metod diagnostycznych obejmujących
badania genetyczne do praktyki klinicznej, a zwłaszcza
do schematów obowiązujących w danej klinice, pozwala na uzyskanie prestiżowej akredytacji Europejskiego
Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Wiele uwagi
poświęcono także nowoczesnym metodom leczenia uzupełniającego, które obejmują włączenie leczenia immunologicznego dla wyselekcjonowanej grupy pacjentek.
Kilka sesji, którym przewodniczył prof. Jan Persson ze
Szwecji, poświęcono coraz szerszemu wykorzystaniu
technik robotycznych da Vinci w nowoczesnym leczeniu
operacyjnym nowotworów trzonu macicy.
Ciekawym uzupełnieniem szeroko omawianych tematów
z zakresu ginekologii onkologicznej były warsztaty z zakresu telemedycyny i jej wykorzystania w nowoczesnym
podejściu do leczenia pacjenta i szkoleniu personelu medycznego.
W trakcie kongresu przedstawiony został wielopłaszczyznowy, oparty na najnowszych doniesieniach naukowych, model opieki nad pacjentkami leczonymi z powodu
nowotworów żeńskich narządów płciowych. Zaprezentowano uaktualnione, wspólne wytyczne europejskich
towarzystw naukowych (ESGO – ESTRO – ESP) dotyczące raka endometrium oraz rekomendacje ESGO dotyczące raka jajnika. Szeroko omówione zostały metody oraz
pułapki diagnostyczne w ginekologii onkologicznej. Dużo
uwagi poświęcono również powikłaniom po leczeniu
operacyjnym oraz szczególnym wyzwaniom związanym z
pacjentem otyłym.
W trakcie obrad wielokrotnie podkreślano jak dużym
oraz wymagającym wyzwaniem są choroby onkologiczne, jednocześnie akcentując konieczność współpracy interdyscyplinarnej oraz potrzebę ustawicznego kształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.
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