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MED.OST Jump Vision sp. z o.  Fundacja Lekarze 

w  Legnicy w   ramach  Programu

MEDYCYNA – DOŚWIADCZENIE  i  PRAKTYKA

o. oraz Europy z siedzibą 

ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie języka specjalistycznego z dziedziny 
medycyny organizowane przez lekarza anestezjologa Michała Poprawskiego z 
Berlina.
Języki specjalistyczne zyskują dziś zupełnie nowy, podnoszący ich rangę, status. 
Wzrost ich znaczenia jest odpowiedzią na rozwój i zwiększony zakres potrzeb 
komunikacyjnych współczesnego człowieka.
Poprawne stosowanie terminologii specjalistycznej wymaga niezwykłej dokładności
w opanowaniu określonych wyrażeń fachowych. Języki specjalistyczne cechuje duża 
sztywność używanych terminów, zatem dobór adekwatnego określania zależy od 
wybranego kontekstu.
Dzięki znakomitym profesjonalistom zapoznamy Państwa z terminami w języku 
niemieckim używanymi w medycynie takimi jak: jednostki nozologiczne w 
medycynie, eponimy medyczne czy też akronimy.
Patronat nad projektem objęła Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Uniwersytetu w Dreźnie. Wykładowcami będą  profesorowie akademiccy z uczelni 
drezdeńskiej, między innymi:

Prof. Dr. med. Peter Spieth
Dr. med. Andreas Güldner
Dr. med. Henryk Pich
Dr. med. Christopher Uhlig

Z racji profilu badań na uczelni drezdeńskiej tematyka wykładów i seminariów 
oscylować będzie wokół problemów niewydolności oddechowej osób dorosłych.

  TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Intraoperative Beatmung
 2. Beatmung auf der Intensivstation
 3. ECMO – Grundlagen und Praxis
 4. Ultraschallgestützte Gefäßpunktionen und Regionalanästhesi0e
 5. Notfallsonographie – Thorax und Abdomen
 6. TTE und TEE in der perioperativen Phase
 7. Hämodynamisches Monitoring
 8. Inhalative und intravenöse Anästhesie
 9. Fallbeispiele aus der Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin
10. Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens
11. Interpretation klinischer Studien
12. Akademisches Mentoring

Zaproszenie skierowane jest do polskich i niemieckich studentów pragnących 
poszerzyć swoją  specjalistyczną  wiedzę medyczną z dziedziny anestezjologii w 
języku niemieckim.

 Regulamin konkursu oraz formularz Rejestracyjny jest dostępny na 
stronie internetowej www.jump.vision (zakładka )

Pięciodniowe szkolenie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowo–Szkoleniowym 
„Posejdon” położonym nad malowniczym jeziorem w Kunicach koło Legnicy, w 
dniach 

Językiem wykładowym będzie język niemiecki. Mile widziana znajomość języka 
angielskiego.

Zgłoszenie do konkursu prosimy przesłać pocztą na adres:
MED.OST Jump Vision Sp. o. o. 59-220 Legnica ul. Pocztowa 7/48
lub na e-mail: dziuba@medost.de
w terminie do dnia 01.06.2018 r. z dopiskiem 

Zakwalifikowani uczestnicy kursu zgodnie z Regulaminem szkolenia wpłacają kaucję 
zwrotną w wysokości 100 zł oraz darowiznę na cele statutowe Fundacji Lekarze 
Europy w wysokości 150 zł. 

Uczestnikami szkolenia będą laureaci, którzy zostaną wyłonieni w drodze 
konkursu.

Konkurs 6

02.07.2018 r. do 06.07.2018 r.

„Konkurs 6”

Uczestnikom szkolenia zapewniamy pełne wyżywienie, zakwaterowanie, 
materiały szkoleniowe, aktywny udział w konwersacjach językowych, 
wieczory integracyjne przy ognisku.
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