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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.

Terapia podciśnieniowa ran
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Zgłoszenie

Imię i nazwisko 

Miejsce pracy 

Adres 

Telefon, fax 

E-mail

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

Opłata za udział. 1100 PLN . obejmuje udział w szkoleniu, 

nocleg 3-4 kwietnia, 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

Miejsce szkolenia.

Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl

Informacja. 

Maria Szulc 
Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl

+48 61 44 37 529

info@aesculap-akademia.pl

Zakwaterowanie. 

Hotel HiFi, Paproć 84,  
64-300 Nowy Tomyśl

www.hotel-hifi.pl



              

Program szkolenia

Szanowni Państwo

Terapia podciśnieniowa stanowi obecnie uznaną i powszechnie 
akceptowaną metodę leczenia wszelkiego rodzaju „trudnych” 
ran. Odpowiednio zastosowane metody terapii podciśnieniowej 
prowadzą do szybszego gojenia ran, zmniejszenia odczynu 
zapalnego, skrócenia całkowitego czasu leczenia, osiągnięcia 
lepszych wyników czynnościowych i wysokiego stopnia 
zadowolenia z terapii ze strony pacjentów. 

Metoda bazująca na wytwarzaniu aktywnego podciśnienia 
ewoluuje bardzo szybko. Znacząco poprawia się używany 
sprzęt i rodzaje opatrunków, są one coraz bardziej dopasowane 
do konkretnych grup wskazań, coraz łatwiejsze, zarówno w 
aplikacji jak i obsłudze. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
iż urządzenia są coraz mniejsze a ich kompaktowe rozmiary 
pozwalają na wygodne stosowanie terapii u pacjentów 
rehabilitowanych czy ambulatoryjnych. Stale rośnie również 
zakres wskazań do terapii podciśnieniowej, do najważniejszych 
wymienić można. 
- stopa cukrzycowa
- owrzodzenie troficzne podudzi
- otwarty brzuch
- trudne w zaopatrzeniu przetoki jelitowe, trzustkowe
- rany klatki piersiowej, głównie niegojące się rany w obrębie 
mostka
- rozległe rany okolicy krocza
- oparzenia
- zakażone materiały implantowane (protezy, siatki)
- rozległe ranu urazowe, w tym ze złamaniami
- wszelkie inne przewlekłe, zakażone, trudno gojące się rany.

Warunkiem sukcesu terapii podciśnieniowej jest odpowiednie 
przygotowanie rany, właściwe założenie opatrunku oraz 
optymalny sposób prowadzenia terapii (czas trwania, częstość 
zmian opatrunków, stosowane wartości ciśnień). 
Mamy olbrzymią przyjemność zaprosić Państwa na kurs 
dotyczący optymalnego stosowania terapii podciśnieniowej. 
Kurs dotyczyć będzie podstaw terapii podciśnieniowej, wskazań 

3 kwietnia 2014

9.00–9.15  Otwarcie kursu, powitanie uczestników  
Czy terapia podciśnieniowa jest nam 
potrzebna - Michał Drews

9.15-10.15  Podstawowe aspekty terapii 
podciśnieniowej: używane mianownictwo, 
aktualne kierunki rozwoju, podstawowe 
informacje techniczne, analiza kosztów - 
Tomasz Banasiewicz

10.15-10.30  Przerwa kawowa

10.30-11.30  Rana powikłana – na czym polega problem  
w jej leczeniu - Maciej Zieliński

11.30-12.15  Aspekty chirurgiczne przygotowania rany do 
założenia opatrunku - Bartosz Mańkowski

12.15-12.45  Lunch

12.45–14.00  Prezentacja przykładów zastosowań z 
prezentacją opatrunków i urządzeń

 - otwarty brzuch 

 - stopa cukrzycowa 

 - rany urazowe 

 - klatka piersiowa 

14.00-14.15  Przerwa kawowa

14.15–15.45  Aspekty praktyczne ( z użyciem 
oryginalnych opatrunków)  – podstawy 
doboru opatrunków, przygotowania 
opatrunków,  posługiwania się sprzętem 

15.45-16.45  Rola lavaseptyków w procesie leczenia ran 
- Wojciech Syndor

16.45 Podsumowanie, zakończenie pierwszego 
dnia

do niej, omówienia najczęstszych problemów technicznych i 
klinicznych. Najistotniejszym elementem kursu będą zajęcia 
warsztatowe. W unikatowym modelu doświadczalnym, 
adoptowanym do najczęstszych sytuacji klinicznych, 
będą mieli Państwo możliwość wspólnego z instruktorami 
praktycznego zastosowania opatrunków podciśnieniowych w 
sposób kompleksowy. Każdy z Państwa będzie miał możliwość 
kilkukrotnej aplikacji terapii podciśnieniowej, począwszy od 
przygotowania rany skończywszy na uruchomieniu urządzenia 
do terapii i sprawdzenia poprawności założenia sprzętu. Zajęcia 
prowadzone będą przez lekarzy z wieloletnim doświadczeniem, 
którzy w większości znają metodę terapii podciśnieniowej 
od początku jej stosowania, posiadają liczne publikacje w tej 
dziedzinie i stosują terapię podciśnieniową na co dzień. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie

Z poważaniem

Prof. Michał Drews           Dr hab. Tomasz Banasiewicz

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii 
Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego  

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

4 kwietnia 2014

9.15 -12.15  Warsztaty, podział uczestników na 5 grup  
4 stanowiska (jedno „podwójne”, rotacja na 
każdym po 45 minut) 

 stanowisko I  
 - a) otwarty brzuch
 - b) otwarty brzuch z przetoka jelitową

 stanowisko II
 - rany przewlekłe kończyn

 stanowisko III
 - rany urazowe, złamania 

 stanowisko iV
 - klatka piersiowa 

12.15-13.00  Lunch

13.00-14.00  Trudne przypadki – pytania ze strony 
uczestników kursu, symulacja sytuacji 
klinicznych i ustalanie optymalnej formy 
terapii – wszyscy eksperci 

14.00 Podsumowanie, prezentacja podstawowych 
aktualnych zaleceń i algorytmów dotyczących 
terapii podciśnieniowej - Tomasz Banasiewicz


