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Aesculap Akademia jest jednym z wiodących ośrodków 
szkoleń medycznych dla wszystkich, którzy  zawodowo, 
z pasją i ambicją poświęcają się ludzkiemu zdrowiu.  
Z wykorzystaniem  innowacyjnych metod i technologii 
oferujemy najwyższej jakości przekaz wiedzy, oparty na 
globalnie rozpoznawalnych kryteriach jakościowych.

 
Aesculap Akademia ma swoje korzenie w koncernie B. Braun, 
który od ponad 175 lat chroni i dba o ludzkie zdrowie 
i życie. Dzięki organizowanym warsztatom oraz konfe-
rencjom zgodnie z ideą naszej firmy matki  – dzielimy się 
wiedzą (ang. SHARING EXPERTISE). 

Kursy Aesculap Akademii skierowane są do personelu 
branży medycznej, dla którego istotną wartością jest 
rozwój zawodowy. Szkolenia odbywają się w przyjaznej 
atmosferze, w warunkach które jak najbardziej mają 
odzwierciedlać rzeczywistość kliniczną.  Zdobyta pod-
czas kursów wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie  
w codziennej pracy i tym samym wpłynie na jakość życia 
pacjentów oraz personelu medycznego.



PRZEDMOWA

PIĄTEK, 9 LUTY 2018

9.00  Powitanie uczestników
9.05 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 Przerwa
11.30 Ćwiczenia techniki IPOM z użyciem trenażera, 

wykonywane przez każdego uczestnika
13.00 Lunch
14.00 Operacje techniką IPOM na materiale biologicz-

nym wykonywane przez każdego uczestnika
16.45  Podsumowanie
18.30 Kolacja w Hotelu HiFi

SOBOTA, 10 LUTY 2018

9.00  Część teoretyczna
 anatomia laparoskopowa okolicy pachwino-

wej (film autorski)
 wprowadzenie do endoskopowego leczenia  

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

 prezentacja filmów autorskich
10.00  Ćwiczenia na trenażerach – ergonomia oper-

acji, ustawienie obrazu laparoskopowego,                           
szycie i wiązanie

11.00 Przerwa
11.15 Operacje przepuklin pachwinowych na 

materiale biologicznym wykonywane przez                           
każdego uczestnika

14.00 Lunch
15.00  Podsumowanie

Kurs honorowany punktami edukacyjnymi

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 laparosko-
powego.

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 – przez-
naczono 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

INFORMACJE PROGRAM

Praktyczny kurs leczenia przepuklin pępkowych i 
pachwinowych z dojścia laparoskopowego

Dr n. med.  
Wojciech Waliszewski

REJESTRACJA ON-LINE:  www.aesculap-akademia.pl 

OPŁATA:
2000 PLN: obejmuje udział w kursie, wyżywienie oraz 
materiały edukacyjne. 
Informacje o koncie, na które należy dokonać opłaty za 
udział: 
PKO BP o/ Nowy Tomyśl 
11 1020 4144 0000 6102 0159 0785 
Fundacja Akademia Aesculap
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
W przypadku braku opłaty na miesiąc przed wydarzeniem 
miejsce na kursie nie jest gwarantowane. 

MIEJSCE SZKOLENIA:
AESCULAP AKADEMIA
ul. Tysiąclecia 14  |  64-300 Nowy Tomyśl | Polska

ZAKWATEROWANIE:
HOTEL HiFi | Paproć 84 |  Nowy Tomyśl
Możliwość rezerwacji noclegu 135 zł/noc/pokój 1 os.
Cenę należy doliczyć do opłaty za udział.

KONTAKT:
FUNDACJA AKADEMIA AESCULAP 
Joanna Wróbel

ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl | Polska
Telefon  +48 61 44 37 676  |  +48 600 259 551
joanna.wrobel@bbraun.com
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