
Temat: Szkolenie dla chirurgów rezydentów - IV edycja

Termin: 8-9 grudnia 2014 r.

Miejsce: Aesculap Akademia, ul. Tysiąclecia 14, Nowy Tomyśl

Organizatorzy: Towarzystwo Chirurgów Polskich oraz Aesculap Akademia

Dzień I
12:00 Przyjazd, rejestracja uczestników, poczęstunek

12:30-13:15  Wykład I: Patofizjologia gojenia ran. Rodzaj cięcia a efekt kosmetyczny.  
– Prof. dr hab. Bogusław Antoszewski. 

13:15- 14:00:  Wykład II: Szew jedno czy dwuwarstwowy w chirurgii przewodu pokarmowego.  
Gojenie zespoleń – Dr med. Michał Mik 

14:00-14:30  Przerwa kawowa

 14:30-16:00  Prezentacje na temat materiałów szewnych, sprzętu laparoskopowego oraz jakości  
i bezpieczeństwa instrumentarium chirurgicznego 

 16:00- 19:00 Warsztaty w grupach (podział na 2 grupy/ zamiana po 1,5h) 

 - zakładanie szwów skórnych + technika wiązania węzłów

 - ćwiczenia na trenażerach laparoskopowych

Dzień II
9:00-9:45  Wykład III – Nieszczelność zespoleń – Dr med. Łukasz Dziki 

9:45 – 10:30  Wykład IV –Ileostomia protekcyjna jako ochrona zespolenia – za i przeciw  
– Dr med. Jarosław Buczyński  

10:30-11:00  Przerwa kawowa 

11:00-13:30  Zajęcia praktyczne (zespolenia jelitowo jelitowe; żołądkowe-jelitowe) 

13:30-14:00  Przerwa lunchowa

14:00- 16:00  Zajęcia praktyczne (zespolenia żółciowo-jelitowe)

16:00  Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów 



OPINIE UCZESTNIKÓW I EDYCJI SZKOLENIA 

Myślę, że szkolenia tego typu przydają się na każdym etapie przygotowania zawodowego – zwłaszcza, że prezentowane były 
najnowsze trendy w technikach chirurgicznych. Kurs był doskonale przygotowany, od strony merytorycznej i technicznej. Nie do 
przecenienia jest fakt ćwiczenia na wypreparowanych docelowych tkankach. Pozytywne wrażenie robi kilkustanowiskowa sala 
operacyjna, gdzie można szkolić się w technikach laparoskopowych. Podobne szkolenia bardzo dobrze przygotowują do operacji na 
żywym, ludzkim organizmie. Powinny być bardziej dostępne, a ideałem byłoby gdyby każdy przyszły chirurg mógł się w ten sposób 
przygotowywać do pracy.
 
 Dr Aldona Kwaśkiewicz

Kurs w Akademii Aesculap został świetnie przygotowany. Duży nacisk położono na zajęcia praktyczne. W sposób przystępny  
i ciekawy wyjaśniono nam podstawowe metody szycia, które później mogliśmy przećwiczyć na materiale biologicznym. Dzięki temu 
miałem okazję poprawić technikę szycia nie tylko skóry, ale również zespoleń jelitowo-jelitowych, żołądkowo-jelitowych, żółciowo-
jelitowych. Oprócz tego odbyły się krótkie ćwiczenia na trenażerach laparoskopowych. 

Dr Damian Chwaliński

Pierwszy dzień szklenia to bardzo interesujące wykłady- zwłaszcza wykład Prof. Antoszewskiego. Drugi dzień szkolenia nastawiony 
był na zajęcia praktyczne -dużo szycia, dużo wartościowych wskazówek. Jednym słowem genialnie. Akademia Aesculap stanęła 
na wysokości zadania i mieliśmy do dyspozycji w zasadzie nieograniczone zasoby jeżeli chodzi o szwy, narzędzia.  Kurs uważam za 
bardzo wartościowy. Akademia Aesculap dołożyła wszelkich starań byśmy mogli uczyć się w komfortowych warunkach. Wszystkim 
młodszym kolegom już polecam kolejną edycję kursu. Takich szkoleń niestety jest organizowanych w Polsce niewiele i uważam że 
Towarzystwo Chirurgów Polskich wykonało bardzo miły gest w kierunku młodych chirurgów, organizując to szkolenie. Takie szkolenia 
nie są tylko potrzebne, ale wręcz NIEZBĘDNE. Zdobyte umiejętności na pewno zaowocują w niedalekiej przyszłości.

Dr Wojciech Żelichowski


