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AESCULAP ACADEMY – a B. Braun company

DIALOG – DEDICATED TO LIFE

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. WARSZTATY CHIRURGII NACZYNIOWEJ

     

15-16 luty 2018
Nowy Tomyśl | Polska



PROGRAM INFORMACJE

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

OPŁATA:
1600 PLN: obejmuje udział w kursie, wyżywienie, zakwate-
rowanie 15/16.02 pokój 2 os. 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

Kurs honorowany punktami edukacyjnymi

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

CZWARTEK 15 LUTY 2018 

10.00   Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie 
 programu szkolenia, wnioski uczestników.

10.15 Wykład: Zasady kwalifikacji pacjentów do zabiegów 
naczyniowych. 

10.45 Wykład: Jak wykonać szybko szczelnie                    
zespolenie - techniki zespoleń naczyniowych

11.00 Praktyczne ćwiczenia zespoleń - na protezach    
naczyniowych - koniec do boku duże średnice

12.30 Przerwa na kawę

12.45 Praktyczne ćwiczenia zespoleń - na protezach 
naczyniowych - koniec do boku małe średnice -

14.15 Lunch 

15.00     Wykład: Rodzaje dostępów naczyniowych.

15.15 Wykonanie dostępów naczyniowych na modelu 
zwierzęcym.

17.15 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów   

18.30  Kolacja w hotelu HiFi

PIĄTEK 16 LUTY 2018 

8.30 Wykład: Czy chirurgia wewnątrznaczyniowa 
wyeliminuje chirurgię otwartą. Blaski i cienie 
zabiegów wewnątrznaczyniowych - Prezentacja 
sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych

9.15 Ćwiczenia: nauka wkłuć, zakładania introduktorów, i 
prowadników na modelu tętniczym.

11.15 Przerwa na kawę

11.30 Ćwiczenia: nauka implantacji stentów na modelu 
tętniczym

13.00 Lunch

14.30 Ćwiczenia: nauka implantacji stentów na modelu 
tętniczym. Prezentacja zamykaczy tętniczych.

15.30    Pytania i podsumowanie

 

Szanowni Państwo,
 Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój chirurgii 
naczyniowej w naszym kraju. W codziennej praktyce 
chirurgicznej  stawiani jesteśmy w obliczu coraz 
poważniejszych wyzwań. 

 Aby im sprostać, zmuszeni jesteśmy do ciągłego 
doskonalenia się i poznawania nowych technik.

 W szczególnie trudnej sytuacji są młodzi lekarze, 
rozpoczynający specjalizację w zakresie chirurgii 
naczyniowej. Ich pierwsze operacje naczyniowe to z jednej 
strony nauka technik chirurgicznych, a z drugiej swoiste 
zmaganie się z zaawansowanym technologicznie, a zupełnie 
dla nich nowym sprzętem. 

 Aby ułatwić i przyspieszyć naukę proponujemy 
Państwu kursy naczyniowe. Celem kursu będzie poznanie i 
doskonalenie w zakresie technik operacyjnych - zarówno w 
zakresie chirurgii otwartej, jak i wewnątrznaczyniowej. Dla 
uczestników przygotowane będą oryginalne protezy, balony, 
stenty i prowadniki wykorzystywane w codziennej praktyce 
chirurga naczyniowego. W programie kursu są  również 
przewidziane ćwiczenia na modelu zwierzęcym.

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas kurs spełni 
Państwa oczekiwania.

     Zapraszamy! 

     

Prof. dr hab Piotr Ciostek   Dr n. med. Robert M. Proczka

   

Kierownictwo naukowe kursu:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek 
Konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie 
chirurgii naczyniowej, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, koordynator oddziału w Bródnowskim Centrum 
Specjalistycznym

Dr n. med. Robert Proczka
Ordynator oddziału chirurgii naczyniowej Centrum Kardiologii 
Józefów. Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej.


