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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.

Techniki małoinwazyjne  
w chirurgii endokrynologicznej
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Program Zgłoszenie

Imię i nazwisko 

Miejsce pracy 

Adres 

Telefon, fax 

E-mail

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

Opłata za udział: 2500 PLN : obejmuje udział w szkoleniu, 

zakwaterowanie 24/25 i 25/26 września, wyżywienie oraz 

materiały szkoleniowe. 

Informacje o koncie, na ktore należy dokonać opłaty za udział: 

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

DZIEŃ 1, 24 września

Wykłady:

16:00–17:00 Chirurgia tarczycy - prof. K. Kuzdak

17:15–18:15 Chirurgia przytarczyc - prof. K. Kuzdak

18:15–19:00 Chirurgia nadnerczy - prof. K. Kołomecki

DZIEŃ 2, 25 września

Ćwiczenia praktyczne: 

09:00–18:00 Ćwiczenia praktyczne na martwych 
zwierzętach 

- prof. K. Kuzdak, prof. K. Kołomecki, 
dr M. Hedayati, dr M. Kusiński, dr J. Sopiński

DZIEŃ 3, 26 września
Seminaria: powikłania śródoperacyjne, zapobieganie, 
leczenie, filmy instruktażowe

9:00 – 9:45  Tarczyca i przytarczyce - prof. K. Kuzdak

10:00 – 10:45  Nadnercza - prof. K. Kołomecki

11:00- 11:30   Dyskusja, zakończenie

Maksymalna ilość uczestników: 12 osób

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

Postęp w chirurgii endokrynologicznej obejmuje 

wprowadzenie nowoczesnego sprzętu, który 

ułatwia precyzyjne preparowanie tkanek m.in. 

elektronarzędzia, które zmniejszają uraz operacyjny 

i  w istotny sposób obniżają ryzyko powikłań 

(neuromonitoring i ultrasonografia śródoperacyjna). 

Zasadniczą zmianą w technice i koncepcji operacji 

jest wprowadzenie wideoskopowych metod operacji 

guzów nadnerczy, przytarczyc i tarczycy. W ramach 

proponowanego kursu pragniemy podzielić się 

z Państwem własnymi doświadczeniami w tym 

zakresie.

Kierownik naukowy kursu: 
Prof. Krzysztof Kuzdak


