
Szkolenie podyplomowe w ramach programu edukacyjnego 
firmy MED.OST Jump Vision Sp. z o. o. 

COLLOQUIUM THORACOCHIRURGICUM 
03.06.2018 – 06.06.2018 w Coswig, Saksonia 

Po wielu miesiącach aktywnych rozmów i 

intensywnych spotkań z dyrekcją Specjalisty-

cznego Szpitala Centrum Pulmonologii i Chirurgii 

Klatki Piersiowej w Coswig pod Dreznem, 

zrealizowane zostało szkolenie podyplomowe dla 

polskich lekarzy torakochirurgów.

 

Nabór uczestników przeprowadzono po 

zamieszczeniu na stronach internetowych 

MED.OST Jump Vision i Fundacji Lekarze Europy 

regulaminu udziału w tym szkoleniu. Ponadto 

zostały wysłane imienne zaproszenia do lekarzy 

specjalistów, których tak niezmiernie mało jest 

w województwie dolnośląskim. 

Tradycyjne szkolenia tego typu organizowane 

w Europie mają charakter bardzo elitarny 

i niewielu lekarzy rezydentów z Polski może 

skorzystać z takich ofert. Dodatkowo sytuacja 

komplikowana jest nieprzejrzystym systemem 

wyboru kandydatów w szpitalach na te wyjazdy.

Miejscowość Coswig to niewielkie miasteczko 

liczące około 25 tysięcy mieszkańców, niemniej 

posiadające renomowany szpital z wielką tradycją 

w leczeniu nowotworów płuc. 

Już w latach dwudziestych ubiegłego wieku szpital 

znany był z pionierskich metod leczenia gruźlicy. 

W latach osiemdziesiątych został sprywatyzowany 

i przejęty przez grupę lekarzy podtrzymujących 

jego wspaniałą tradycję.

W ciągu tylko ostatnich 11 lat na oddział 

torakochirurgii liczący zaledwie 25 łóżek przyjęto 

2.780 pacjentów i wykonano 3.598 operacji 

laserowego usunięcia nowotworu płuc. 

Dyrektor Centrum dr. Steffen Drewes wraz ze 

swoim zastępcą dr. Beatą Bis z wielkim 

zainteresowaniem przywitali uczestników 

szkolenia, gdyż w dotychczasowej historii tego 

oddziału nie było podobnego wydarzenia 

z udziałem polskich i niemieckich specjalistów o 

tak intensywnym charakterze. 

Lek. med.  Anna  Zel, 

chirurg z Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób 

Płuc  w Otwocku s twierdz i ła,  że  warunki  

zakwaterowania były bardzo dobre, merytoryczna 

część  szkolenia bardzo dobra. 

Oceni ła treść  wykładów i  profesjonal i zm 

wykładowców jako dobre. Pracę i zaangażowanie się 

organizatorów szkolenia ocenia również dobrze. 

Uważa, że podczas szkolenia powinno być więcej 

możliwości bezpośredniego udziału w zajęciach 

praktycznych.

Zajęcia teoretyczne przeplatały się z pokazami na 

sali operacyjnej przy dużym zaangażowaniu 

niemieckich firm medycznych.

Ciekawym urozmaiceniem zajęć była możliwość 

samodzielnego przeprowadzenia zabiegów na 

zwierzętach z zastosowaniem najnowo-

cześniejszej aparatury medycznej. 



Lek. med. Grzegorz Pniewski, 

rezydent z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej 

Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu,

Duże wrażenie wywarł również malowniczo 

położony hotel na zboczach winnic znanych 

z bardzo wykwintnego wina, w którym przebywali 

uczestnicy szkolenia. 

Obowiązkowym punktem programu było 

zwiedzanie jednej z najciekawszych atrakcji 

stolicy Saksonii jaką jest Pałac Zwinger w Dreźnie, 

który stanowi perłę sztuki barokowej w Europie. 

Miłym akcentem była uroczysta kolacja 

z udziałem polskich lekarzy połączona 

z degustacją miejscowych win zwaną Weinprobe. 

Lek. med. Maciej Nowicki, 

chirurg z Kliniki Chirurgicznej Oddziału Torakochirurgii 

4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, 

w swojej ocenie szkolenia wystawił generalnie ocenę 

dobrą  za  zakwaterowanie ,  mery toryc zne  

przygotowanie i realizację szkolenia praktycznego 

i teoretycznego. Taką samą ocenę wystawił dla 

organizatora za zagospodarowanie wolnego czasu. 

Przyznał, iż jest zainteresowany kolejnym takim 

szkoleniem lecz przy zdecydowanie większym 

zastosowaniu lasera przy operacjach. 

Szkolenie uwieńczyło rozdanie certyfikatów 

i pozostaje mieć nadzieję, iż w przyszłym roku uda 

się zaprosić kolejnych lekarzy torakochirurgów do 

Centrum Chorób Płuc w Coswig. 

Lek. med. Marek Kania,

chirurg z Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób 

Płuc, stwierdził, że warunki zakwaterowania były 

bardzo dobre, merytoryczna część szkolenia również 

bardzo dobra. Poziom wykładów i profesjonalizm 

wykładowców ocenił jako dobry. W przyszłości 

c h c i a ł b y  w z i ą ć  u d z i a ł  j e s z c z e  r a z  

w organizowanym takim szkoleniu w zakresie 

torakochirurgii oraz medycyny paliatywnej. Również 

dobrze ocenił  organizację szkolenia oraz 

zorganizowanie wolnego czasu. W przyszłości 

chciałby, aby było więcej zajęć z bezpośredniego 

udziału w zabiegach i operacjach. 
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Szkolenie objęło 25 godzin aktywnego 

uczestnictwa.  

ocenił merytoryczną część szkolenia, wykłady 

i  p ro fes jona l i zm wyk ładowców,  warunk i  

zakwaterowania oraz zaangażowanie się w pracę 

i organizację wolnego czasu przez organizatorów 

szkolenia  bardzo dobrze. Przyznał, że w przyszłości 

bardzo chciałby jeszcze raz wziąć udział w tego typu 

szkoleniu.



W siedzibie Spółki MED.OST Jump Vision w Legnicy przy ul. Pocztowej 7/48 znajdują się materiały  z poprzednich szkoleń w formie 

papierowej i elektronicznej do pobrania dla chętnych lekarzy po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie  z  panem Andrzejem 

Dziubą pod nr. tel. 724 704 422 i ewentualnym ustaleniu z nim terminu spotkania.

Organizatorzy szkolenia ze strony polskiej:

FIRMA MED.OST JUMP VISION SPÓŁKA Z O. O.

oraz

FUNDACJA LEKARZE EUROPY
z siedzibą w Legnicy.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIA!

Michał Poprawski M.A.
Prezes Spółki

Andrzej Dziuba
Prokurent Spółki  

Anna Danch
Menager ds. Public Relations 
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