
Mała, cicha, przygraniczna miejscowość (10 km od 
budynku szpitala przebiega granica z Czechami) 
Ebersbach przywitała nas rano 4.12.2017 roku 
prawdziwą białą zimą i mrozem. 

Natomiast gospodarze Kliniki Położnictwa
i Ginekologii  w tej miejscowości, dr Jacek Glajzer 
oraz dr Łukasz Podgórski przywitali nas na progu 
swojego szpitala bardzo gorąco i gorącą kawą na 
dzień dobry. Wieczorami po szkoleniach organizatorzy zadbali 

o nas i nasze potrzeby duchowe, zaprosili nas na 
organizowane już w tym czasie na terenie Niemiec 
bożonarodzeniowe  jarmarki i w Görlitz przy 
świątecznych kolędach obowiązkowo degusto- 
waliśmy grzaniec. Wzięliśmy też  udział w świąte- 
cznej kolacji organizowanej dla całego personelu 
oddziału ginekologicznego szpitala, w którym 
mieliśmy szkolenie. 

W trzydniowym szkoleniu wzięło udział pięciu 
lekarzy ginekologów z Dolnego Śląska. Szkolenie 
zakończyło się wręczeniem certyfikatów.

Po przedstawieniu się zapoznano nas z obowiązu-
jącymi procedurami formalno-prawnymi na 
terenie szpitala. Podpisaliśmy parę wewnętrznych 
dokumentów oraz pokazano nam jak w praktyce 
wygląda procedura mycia i dezynfekcji rąk oraz 
sprawdzanie ich czystości przy użyciu specjalnego 
urządzenia. Wszyscy mieliśmy dobrze umyte
i zdezynfekowane ręce.

Po tych czynnościach gospodarze szkolenia przed- 
stawili nam program szkolenia zarówno  teorety- 
czny jak i praktyczny, ponieważ jak się później 
okazało, braliśmy aktywny udział  podczas 
zabiegów i operacji laparoskopowych, chirurgii  
mikroinwazyjnej wykonywanych histeroskopowo.

W tracie szkolenia omówiliśmy bardzo szczegółowo 
przypadki ciąży pozamacicznej, cysty jajnika, 
enukleacji miomów, przypadki LAVH/LASH, 
chirurgii dna miednicy oraz ablacji endometrium. 

W czasie zajęć teoretycznych umożliwiono nam 
wykonywanie ćwiczeń koordynacyjnych i prowa- 
dzenie kamer na trenażerach sprowadzonych 
specjalnie  pod nasze potrzeby od niemieckich 
sponsorów: KARL STORZ Endoskope, Ethicon 
Endo-Surgery czy Erbe.

Szkolenie podyplomowe w ramach programu edukacyjnego 
firmy MED.OST Jump Vision Sp. z o. o.
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Lek. med. Agnieszka Tyszko-Tymińska 
Rezydent, pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specja- 
listycznym we Wrocławiu na Oddziale Ginekologii
i Położnictwa.  

“Oceniam merytoryczną część szkolenia oraz 
profesjonalizm wykładowców bardzo dobrze. Widać, 
że wkładają wiele serca w to co robią. Pozazdrościć 
tylko kobietom rodzącym w takich szpitalnych 
warunkach a przede wszystkim przy tak wysoko 
wykwalifikowanej kadrze lekarskiej.”

Lek. med. Gizela Jagielska 
Specjalista ginekolog, pracuje w Powiatowym Szpitalu 
w Oleśnicy na Oddziale Ginekologii.

“Wysoko oceniam przygotowanie i przeprowadzenie 
szkolenia ginekologów w szpitalu w Ebersbach. 
Najbardziej mnie interesowały tematy w zakresie 
laparoskopii, uroginekologii i perinatologii. Dużo 
praktycznych zasad w zakresie laparoskopii dowie- 
działam się będąc uczestnikiem tego szkolenia. 
Słowa uznania należą się organizatorom szkolenia.”

Lek. med. Tomasz Walasek
Specjalista ginekolog, pracuje w Szpitalu 
im. J. Jonstona w Lubinie.

“Jako jedyny z poza lekarzy należących do 
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zostałem zakwalifiko- 
wany na szkolenie organizowane przez Fundację 
Lekarze Europy, chociaż należę do Opolskiej Izby 
Lekarskiej ale pracuję na terenie Dolnego Śląska 
i jestem zadowolony, że komisja wzięła mnie pod 
uwagę i zakwalifikowała na to szkolenie. Naprawdę, 
duże słowa uznania dla operatorów ginekologii 
szpitala w Ebersbach oraz organizatorów. Największe 
wrażenie wywołały na mnie ćwiczenia na 
pelwitrenażerach oraz TLH.”

Dr n. med. Robert Paweł Ziółkowski
Starszy asystent ginekolog, pracuje w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy 
ul. Kamieńskiego od jesieni 2011 roku. 

“Temat laparoskopii i TLH w szerokim tego znaczeniu 
najbardziej przykuł moją uwagę w czasie szkolenia 
w Ebersbach. Duże słowa uznania dla lekarzy 

prowadzących oraz osób przygotowujących 
i przeprowadzających to szkolenie. Będę polecał 
swoim kolegom organizatorów szkolenia, żeby i oni 
skorzystali z ich wiedzy i profesjonalizmu w tym 
zakresie.”

Lek. med. Grzegorz Andrzej Pacułt
Specjalista ginekolog, jako starszy asystent, pracuje
w Wojewódzkim Szpitalu w Legnicy na Oddziale 
ginekologicznym.

“Posiadając od 2000 roku tytuł specjalisty ginekologii 
uczestniczyłem do chwili obecnej w szeregu różnego 
rodzaju szkoleniach tematycznie związanych z moją 
profesją. To szkolenie było praktyczne a nie jak 
większość na slajdach i omawianych planszach lub 
chwalenie się swoimi osiągnięciami przez wykładow-
ców i prelegentów. Tak organizowane szkolenia na 
sali operacyjnej oraz trenażerach dają naprawdę 
wiele wiedzy i nowego spojrzenia  na ginekologię.  
Dziękuję organizatorom za profesjonalizm i oczekuję, 
że będzie mi dane jeszcze wielokrotnie być uczestni- 
kiem szkoleń organizowanych przez Fundację Lekarze  
Europy. Szczególne słowa uznania należą się 
dr. Glajzerowi i dr. Podgórskiemu, którzy przekazali 
swoją wiedzę i doświadczenie młodszym polskim 
kolegom po fachu.”
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Organizatorzy szkolenia ze strony polskiej:

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

FUNDACJA LEKARZE EUROPY 
z siedzibą w Legnicy.
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ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIA!

W siedzibie Spółki  MED.OST Jump Vison w Legnicy przy ul. Pocztowej 7/48 znajdują się materiały w formie papierowej i elektronicznej do pobrania dla chętnych lekarzy ginekologów 
po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie z Panem Andrzejem Dziuba, nr tel. 724 704 422  i  ustaleniu z nim terminu spotkania.
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