Edukacja profesjonalna. Świat nowych horyzontów.
ETHICON STEP COMPLEX ABDOMINAL SURGERY.
Stawiając sobie za cel wyznaczanie najwyższych standardów jakości w obszarze edukacji profesjonalnej
w ZAKRESIE CHIRURGII postanowiliśmy, przy udziale wybitnych specjalistów w zakresie chirurgii
ogólnej i specjalistycznej w Polsce, stworzyć i zaoferować naszym klientom unikatowy w skali kraju i na
świecie, projekt indywidulanego programu szkoleniowego pod nazwą ETHICON STEP ACADEMY.

Głównym założeniem programu jest poszerzenie wiedzy
merytorycznej i umiejętności praktycznych m.in. z zakresu technik
operacyjnych, komplikacji w chirurgii jamy brzusznej, bezpieczeństwa
stosowania wyrobów medycznych, bazując na najwyższych
światowych standardach oraz wiedzy i doświadczeniu kilkunastu
polskich klinicystów – MENTORÓW ETHICON STEP ACADEMY, którzy
w czasie jego trwania zapewnią kursantom bieżące wsparcie oraz
podzielą się swoimi doświadczeniami naukowymi oraz praktycznymi.
Ukończenie ETHICON STEP ACADEMY otworzy przed młodymi
chirurgami nowe horyzonty zawodowe oraz te nie mniej ważne,
związane z zaufaniem pacjentów.
Program zajęć naukowych i praktycznych został bowiem
zaprojektowany tak, aby zapewnić polskim lekarzom dostęp do
najwyższej jakości kształcenia medycznego, w oparciu o najnowszą
wiedzę oraz lokalne i światowe wytyczne naukowe, co może m.in.
skutkować zmniejszeniem liczby komplikacji w tym obszarze
chirurgii. Wyższe kwalifikacje polskiego personelu medycznego
w tym zakresie dadzą z kolei pacjentom przeświadczenie, że zajmują
się nimi godni zaufania, doskonale wyszkoleni specjaliści.

Zapraszamy do aplikacji OŚRODKA do programu!

ZGŁOSZENIE OŚRODKA DO PROGRAMU STEP
Zgłoszenie OŚRODKA do uczestnictwa w programie jest dobrowolne. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia
jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na www.stepacademy.eu z określeniem potrzeb
szkoleniowych rozwoju ośrodka w kierunku zabiegów laparoskopowych: zabiegi kolorektalne, bariatryczne,
laparoskopowe operacje przepuklin oraz oświadczenie Dyrektora Szpitala z deklaracją rozwoju Szpitala.
Rekutacja zostanie wznowiona na przełomie maja i czerwca 2020. Termin rektutacji mija
20 lipca 2020. Ośrodki otrzymają informacje o kwalifikacji w sierpniu.
Pierwsze szkolenie dla Mentee z Ośrodków zakwalifikowanych do udziału w STEP 1 i STEP 2,
„Złoty standard w anatomii chirurgicznej. Warsztaty praktyczne”, odbędą się w 2 połowie 2020 roku.

Na sukces każdego zabiegu pracują zespoły interdyscyplinarne
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INFORMACJE O STEP ACADEMY
Kształcenie lekarzy w ramach AKADEMII odbywa się według programu indywidualnego uzgodnionego
z Mentorem, w kilku etapach STEP.
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ZŁOTY STANDARD W ANATOMII CHIRURGICZNEJ. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Profesjonalne zajęcia teoretyczne
i praktyczne odbywające się w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
pod czujnym okiem wykładowców oraz praktyków z Katedry oraz Instruktorów i Mentorów. Zajęcia obywają się
w kilkuosobowych grupach, na preparatach anatomicznych oraz kadawerach donatorów, obejmują analizę
anatomiczną oraz przebieg procedur chirurgicznych z zakresu między innymi - chirurgii kolorektalnej, bariatrycznej,
HBP - zgodnie z agendą dostosowaną do potrzeb kursantów.
PODSTAWY TECHNIK LAPAROSKOPOWYCH. WARSZTATY PRAKTYCZNE – Jest to kurs wprowadzający w tajniki
technik laparoskowych. Przeznaczony jest dla lekarzy z mniejszą praktyką w tej dziedzinie. W ramach kursu
odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in. z zakresu zasad postępowania z tkanką, nowoczesnej
hemostazy z zarządzeniem utratą krwi, zajęcia praktyczne wykonywania prawidłowych zespoleń na modelach
sztucznych i tkankach zwierzęcych oraz nauka technik szycia laparoskopowego na profesjonalnych symulatorach
i trenażerach 3D.
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W drugim kroku program zorientowany jest na zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności, asystowaniu
przy zabiegach w referencyjnym ośrodku szkoleniowym i dokonywaniu pierwszych samodzielnych zabiegów
w swoim szpitalu.
Na tym etapie kursu uczestnik nawiązuje indywidualną współpracę z Instruktorami w ośrodku Mentora
i określa profil kształcenia – kolorektalny, bariatryczny, laparoskopowe operacje przepuklin. Uczestnicy po
przebyciu cyklu indywidualnych zajęć u Mentora, przeprowadzają w swoim ośrodku pierwsze operacje
z zakresu szkolonych procedur, m.in.: prawa i lewa hemikolektomia, przednia niska resekcja, zabiegi bariatryczne,
pozostając w stałym kontakcie z Mentorem. Po kilkunastu dniach szkoleniowych odbywają się wizyty i zabiegi
podsumowujące Mentora u kursanta wyznaczające dalszy kierunek doskonalenia technik. Na tym etapie program
dostosowywany jest przez Mentora do indywidulanych potrzeb uczestnika oraz tempa uczenia się.
Podsumowując, STEP 2 składa się z dwóch części:

1. INDYWIDUALNE SZKOLENIA Z MENTOREM Z TECHNIK CHIRURGII LAPAROSKOPOWYCH - OBSERWACJA
I ASYSTA W PRODECURACH ZGODNIE Z INDYWIDUALNYM PLANEM SZKOLENIOWYM (W SZPITALU MENTORA)
TEST EWALUACYJNY SAMODZIELNOŚCI NA KADAWERACH
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2. NIEZALEŻNE WYKONYWANIE PROCEDUR POD OPIEKĄ MENTORA (W SZPITALU MENTEE)

W ramach programu dostępny jest podręcznik Uczestnika, który jest pomocny w określeniu ram
przygotowania do STEP 1-2 oraz prowadzenia dziennika postępu doskonalenia umiejętności.
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-315 Warszawa, tel. +48 22 237 80 00, www.ethicon.com
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Ten etap kursu przeznaczony jest dla doświadczonych operatorów i umożliwia doskonalenie umiejętności
w ośrodkach zagranicznych. Kursanci otrzymują również możliwość szkolenia oraz wsparcie z zakresu pisania
i publikacji prac naukowych, jak również doskonalenia umiejętności interpersonalnych w pracy zespołowej,
redukcji stresu oraz przygotowania i przeprowadzenia ciekawych prezentacji, warsztatów, jak i prowadzenia
operacji z transmisją na żywo.

