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Oplata za udział        PLN : - obejmuje udział w 

sympozjum, materiały oraz poczęstunek.

Informacje o koncie na ktore należy dokonać oplatę za 

udział : PKO BP o/ Nowy Tomyśl 
11 1020 4144 0000 6102 0159 0785

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu 
decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą na 
konto.

Zakwaterowanie we własnym zakresie, najbliższe hotele:

Campanille  ul. Piłsudskiego 27,  tel. 42/664-26-00

Ibis     ul. Piłsudskiego 11,  tel. 42/638-67-00

Qbus  Al. Mickiewicza 7,  tel. 42/275-51-00

Program

Praktyczny kurs leczenia  
przepuklin pępkowych  
i pachwinowych 
z dojścia laparoskopowego 

  

12-13 luty 2016
Nowy Tomyśl  |  Polska

Horyzonty wiedzy
Kompetencje, które otwierają drzwi do przyszłości

Aesculap Akademia organizuje wysokiej jakości kursy, 
które posiadają akredytację poszczególnych towarzystw 
i międzynarodowych organizacji medycznych.

Akademia cieszy się uznaniem na całym świecie, 
jako wiodące forum w zakresie szkoleń medycznych.  
Ponadto stanowi odpowiedź na zapotrzebowania lekarzy  
i kadry medycznej w kwestiach takich, jak sala operacyjna, 
anestezja, opieka oddziałowa i ambulatoryjna oraz 
zarządzanie szpitalami.

Aesculap Akademia rozwija się cały czas. To, co 
powstało w 1995 roku w Niemczech jako Aesculapium, 
rozrosło się dziś do jednej z cieszących się największym 
zainteresowaniem i międzynarodową renomą instytucji 
ustawicznego kształcenia.

Jednym z celów Akademii jest promowanie efektywnych 
procesów nauki i uczenia. Techniki multimedialne, 
interaktywny dialog oraz wirtualna symulacja to idealne 
narzędzia do jego realizacji.
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Imię i nazwisko 

Miejsce pracy 

Adres 

Telefon, fax 

E-mail

Program szkolenia

Piątek, 12 luty 2016

9.00  Powitanie uczestników
9.05–11.00  Część teoretyczna
 	 zasady leczenia beznapięciowego przepuklin
 	 wskazania i przeciwwskazania do leczenia   

 przepuklin pępkowych metodą IPOM,    
                          powikłania
 	 ergonomia w operacji IPOM, ustawienie   

 obrazu laparoskopowego i dojścia  
                          operacyjnego z prezentacją filmów autorskich
11.00–11.30  Przerwa
11.30–13.00  Ćwiczenia techniki IPOM z użyciem trenażera, 

wykonywane przez każdego uczestnika
13.00–14.00  Lunch
14.00–16.45  Operacje techniką IPOM na materiale 

biologicznym wykonywane przez każdego 
                      uczestnika
16.45  Podsumowanie

Sobota, 13 luty 2016

9.00–10.00  Część teoretyczna
 	 anatomia laparoskopowa okolicy pachwinowej  

 (film autorski)
 	 wprowadzenie do endoskopowego leczenia   

 przepuklin pachwinowych, TAPP, TEP
 	 rodzaje i wymiary wszczepu, metody fiksacji,  

 prezentacja filmów autorskich
10.00–11.00  Ćwiczenia na trenażerach – ergonomia 

operacji, ustawienie obrazu laparoskopowego,                           
szycie i wiązanie

11.00–11.15  Przerwa
11.15–14.00  Operacje przepuklin pachwinowych na 

materiale biologicznym wykonywane przez                           
każdego uczestnika

14.00–15.00  Lunch
15.00  Podsumowanie

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma punkty edukacyjne.

Zgłoszenie

Rejestracja on-line:  www.aesculap-akademia.pl 

Opłata za udział 2000 PLN: obejmuje udział w szkoleniu, 

zakwaterowanie 12/13 luty, wyżywienie oraz materiały 

szkoleniowe. 
Informacje o koncie, na które należy dokonać opłaty za 
udział : PKO BP o/ Nowy Tomyśl 
11 1020 4144 0000 6102 0159 0785 

Praktyczny kurs leczenia 
przepuklin pępkowych i 
pachwinowych z dojścia 
laparoskopowego

Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl

Miejsce szkolenia:

Kurs przeznaczony jest dla 
chirurgów zainteresowanych 
laparoskopowymi technikami w 
herniologii.

Celem kursu jest przedstawienie i nauczenie beznapięciowej 
metody leczenia przepuklin pępkowych IPOM oraz przepuklin 
pachwinowych z dojścia laparoskopowego.

Szczegółowo omówimy potrzebne do operacji plateau techniczne 
z niezbędnymi specyficznymi narzędziami laparoskopowymi 
oraz charakterystykę wszczepianego materiału i metod 
mocujących wszczep. Dla każdego 2 osobowego zespołu – 
zamiennie operator/asysta – przeznaczono trenażer i kompletny 
zestaw laparoskopowy, każdy z uczestników  wykona operację 
przepukliny na materiale biologicznym. 

Mamy nadzieję, że przyjęta metodologia edukacyjna umożliwi 
Kolegom zastosowanie tych technik w klinice człowieka.

 

Dr n. med. Wojciech Waliszewski 

Informacja: 

Joanna Wróbel 
Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl

+48 61 44 37 676

info@aesculap-akademia.pl

Zakwaterowanie: 

Hotel HiFi, Paproć 84,  
64-300 Nowy Tomyśl

www.hotel-hifi.pl


