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W rozmowach, ankietach wskazują Państwo, by artykuły w
czasopismach ginekologicznych prezentowały głównie opisy
przypadków klinicznych wraz z pełną diagnostyką obrazową, analizą
badań, algorytmem postępowania i wskazówkami dla farmakoterapii.
Tematy teoretyczne i rozważania nie dają bowiem Państwu tak
cennych wskazówek i realnego wsparcia w codziennej pracy.
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W rozmowach, ankietach wskazują Państwo, by artykuły w czasopismach ginekologicznych
prezentowały głównie opisy przypadków klinicznych wraz z pełną diagnostyką obrazową, analizą
badań, algorytmem postępowania i wskazówkami dla farmakoterapii. Tematy teoretyczne i
rozważania nie dają bowiem Państwu tak cennych wskazówek i realnego wsparcia w codziennej
pracy.
W odpowiedzi na te potrzeby z myślą o czytelnikach przygotowaliśmy czasopismo, które stawia na
dzielenie się informacjami i rozwiązywanie konkretnych problemów. C zasopismo tworzone w całości
przez lekarzy praktyków, w którym każdy artykuł oparty jest na doświadczeniach z własnego
gabinetu.
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Czym wyróżnia się nasze czasopismo:
tworzymy je z lekarzami praktykami – dzięki czemu czasopismo zawiera konkretne
odpowiedzi na codzienne pytania oraz sprawdzone wskazówki, jak radzić sobie w sytuacjach
trudnych i niestandardowych,
skupiamy się na kazuistyce – pokazujemy praktyczne schematy diagnostyczne i lecznicze, na
bieżąco aktualizowane w związku z pojawianiem się nowych preparatów i możliwości
diagnostycznych,
powstało w odpowiedzi na Państwa potrzeby – to Państwo - lekarze praktycy – wskazują
nam kierunek, w którym ma się rozwijać czasopismo oraz tematy, która są dla Was najbardziej
interesujące,
każde opracowanie pisane jest z myślą o ginekologach i położnikach – piszemy zwięźle i
rzeczowo, publikujemy opracowania z praktyki ginekologicznej do wykorzystania w pracy szpitalnej
i gabinetowej.
Zapraszamy Państwa do lektury.
Przewodniczący Rady Programowej
Prof. Jacek Brązert
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W każdym numerze czasopisma FORUM POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII znajdują się następujące
działy:
Temat numeru
Dominujący artykuł, w którym szczegółowo prezentujemy wybrane zagadnienie z położnictwa i
ginekologii, z zakresu techniki diagnostycznych i operacyjnych, metod obrazowania i leczenia
najczęstszych powikłań ciąży. W najbliższym numerze prezentujemy Praktyczne wskazówki
wykonywania ultrasonograficznego badania przesiewowego w I trymestrze ciąży wstępna ocena rozwoju płodu oraz kalkulacja ryzyka aberracji chromosomowych. W
kolejnych numerach przeczytają Państwo artykułu poświęcone:
Leczeniu otyłości i zespołu PC OS w aspekcie niepłodności.
Leczeniu i monitorowaniu porodu przedwczesnego.
Wytycznym w zakresie wykrywania, leczenia i profilaktyki zakażenia HPV.
Opisy przypadków klinicznych
Dział, dla którego zawsze rezerwujemy ponad 80% w każdym numerze. C o go wyróżnia:
w praktyczny i rzeczowy sposób prezentujemy opisy leczenia,
cały proces leczenia rozpisany jest w formie gotowych instrukcji - krok po kroku prezentujemy
diagnostykę pacjentek, szczegółowe wytyczne w zakresie leczenia farmakologicznego i techniki
wykonywania zabiegów,
każdy przypadek kliniczny jest bogato ilustrowany i opatrzony komentarzem eksperta.
Wiemy, że diagnostyka obrazowa to u Państwa podstawa, dlatego też każdy opis przypadku zawiera
liczne zdjęcia USG wraz z ich szczegółową analizą i wskazówkami do dalszego postępowania.
Co robić gdy?
W dziale tym prezentujemy możliwe do wystąpienia trudności w przeprowadzeniu procesu
diagnostycznego lub leczniczego w położnictwie i ginekologii. Prezentujemy tips'n'trics w
przezwyciężaniu tych trudności, dodatkowo pokazujemy co robić, gdy żadna z metod nie przynosi
efektu w przeprowadzeniu danej procedury. W najbliższym numerze podpowiadamy, jak sobie radzić,
gdy trudno jest przeprowadzić kompletne badanie ultrasonograficzne w przypadku otyłości ciężarnej,
niekorzystnego ułożenia płodu czy małowodzia.
NOWY DZIAŁ SPECJALNIE NA PAŃSTWA PROŚBĘ - Tematy interdyscyplinarne
To kolejny bardzo ważny dział w naszym czasopiśmie. W każdym numerze prezentować będziemy 2
artykuły poświęcone schorzeniom nieginekologicznym, które w istotny sposób mogą wpływać na
proces planowania ciąży lub jej przebieg. Artykuły dotyczyć będą problemów reumatologicznych,
diabetologicznych, dermatologicznych, neurologicznych. W każdym przypadku całościowo omówimy
algorytm postępowania, który pozwoli uniknąć niepożądanych konsekwencji zarówno dla matki jaki i
dziecka.
Z praktyki gabinetu
W każdym numerze na podstawie badań ankiet i rozmów, przygotowujemy obiektywne oceny sprzętu
oraz preparatów farmakologicznych.
ZESPOŁ AUTORSKI
Przewodniczący Rady Programowej:
Profesor Jacek Brązert kierownik Kliniki Położnictwa i C horób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, C złonek Zarządu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego
NAJNOWSZE ZMIANY W PUBLIKACJI
W pierwszym numerze FORUM POŁOŻNIC TWA I GINEKOLOGII polecamy:
Temat numeru:
Ultrasonografia w Położnictwie - praktyczne wskazówki wykonywania ultrasonograficznego badania
przesiewowego w I trymestrze ciąży – zasady wykonywania wg The Fetal Medicine Foundation.
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Opisy przypadków klinicznych
W Położnictwie:
C ukrzyca, otyłość i zespół metaboliczny w ciąży – analiza przypadku.
Zgon wewnątrzmaciczny płodu z obrzękiem uogólnionym przy prawidłowym wyniku usg w 12
tygodniu– opis przypadku.
Zespół wad wrodzonych w ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową – analiza przypadku i opis
postępowania.
W Ginekologii:
Właściwe postępowanie w przypadku podejrzenia raka szyjki macicy.
Co robić gdy?
USG w przypadku otyłości ciężarnej, niekorzystnego ułożenia płodu, małowodzia. Praktyczne
wskazówki jak ułożyć ciężarną do badania i jak ustawić parametry ultrasonografu, aby poprawić
kompletność badania.
Tematy interdyscyplinarne
Zaburzenia funkcji tarczycy a zaburzenia rozrodu.
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