SPONSORZY PROGRAMU

COLLOQUIUM THORACOCHIRURGICUM
dr n. med. Steffen Drewes

Michał Poprawski

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Chirurgii Klatki Piersiowej
Coswig

Prezes MED.OST Jump Vision Sp. z o. o.
Legnica

Program Firmy MED.OST Jump Vision Spółka z o. o.

MEDYCYNA – DOŚWIADCZENIE i PRAKTYKA
Berlin

POLSKA

NIEMCY
Coswig

Legnica

KONTAKT:

ADRES:

Andrzej Dziuba – Prokurent Spółki MED.OST Jump Vision
WhatsApp
tel. 724 704 422
e-mail: dziuba@medost.de

MED.OST Jump Vision Sp. z o. o.
ul. Pocztowa 7/48
59-220 Legnica

Honorowy Patronat nad Colloquium Thoracochirurgicum objęli:

Coswig 03.06.2018 – 06.06.2018
Specjalistyczny Szpital Centrum Pulmonologii
i Chirurgii Klatki Piersiowej w Coswig
Niemcy, Saksonia

MED.OST Jump Vision sp. z o. o. oraz Fundacja Lekarze Europy z siedzibą
w Legnicy w ramach Programu

MEDYCYNA – DOŚWIADCZENIE i PRAKTYKA
ma przyjemność zaprosić Państwa na kolokwium torakochirurgii połączone
z praktycznymi zajęciami, organizowane przez dr. med. Steffen Drewes dla lekarzy
specjalistów z województwa dolnośląskiego.
Szkolenie ufundowane zostało przez Wielospecjalistyczny Szpital Centrum
Pulmonologii i Chirurgii Klatki Piersiowej w Niemczech, w miejscowości Coswig,
w Saksonii. Ma ono na celu przybliżyć pionierskie rozwiązania niemieckiej
medycyny, jak i jej aktualne trendy.

Szkolenie odbędzie się w Specjalistycznym Szpitalu Centrum Pulmonologii
i Chirurgii Klatki Piersiowej w miejscowości Coswig w Niemczech w terminie
od dnia 03.06.2018 r. do dnia 06.06.2018 r.
Językiem wykładowym jest język angielski. Mile widziana jest znajomość
języka niemieckiego.
Uczestnikami szkolenia będą osoby, które zostaną wyłonione w drodze
konkursu ogłoszonego na stronie internetowej www.jump.vision
Regulamin konkursu oraz Formularz Rejestracyjny jest dostępny na stronie
www.jump.vision

Zaproszenie skierowane jest do polskich lekarzy pulmonologów pragnących
poszerzyć swoje spektrum zawodowe lub chcących zapoznać się z nowoczesnymi
rozwiązaniami stosowanymi przez naszych zachodnich sąsiadów w Klinice
w Coswig.

Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać:
pocztą na adres: MED.OST Jump Vision 59-220 Legnica ul. Pocztowa 7/48
lub na e-mail: dziuba@medost.de
najpóźniej do dnia 15 maja 2018 roku z dopiskiem „Konkurs 4”.

Czterodniowe szkolenie odbywać się będzie w przyjaznej atmosferze, w warunkach
odzwierciedlających rzeczywistość kliniczną (sale operacyjne).

Udział w szkoleniu jest częściowo odpłatny przez uczestnika w wysokości 280 €.
W tej kwocie uczestnik ma zapewnione zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie,
aktywny udział w zabiegach na blokach operacyjnych, materiały szkoleniowe,
certyfikat ukończenia szkolenia, opiekę organizacyjną pracownika firmy
MED.OST Jump Vision.

Tematyka szkolenia:
1. Laser-assisted surgery and the indications and the experience in FKH Coswig.
2. Video-assisted in thorax surgery.
3. Operating room/case demonstrations.
4. Tips, tricks and pitfalls in laser assisted lung surgery.
5. Case demonstration.
6. Video-assisted laser application in patients with pneumothorax. Thoracoscopic
approach in diagnostics and emergencies.
7. Mediastinal staging and surgery - VAMLA, VATS.
8. Postoperative care after laser and video-assisted surgeries. Demonstration in
thoracic surgery unit.
9. Practical exercises on pig´s lung.
10. Operating room and final discussion.

Firmy wspierające finansowo szkolenie:
1. Rolle + Rolle GmbH & Co KG - Salzburg, Austria
2. Medela - Baar, Szwajcaria

Uczestnik ponosi dodatkowe koszty w wysokości 10 € za zarezerwowane przez
organizatora bilety do muzeum Zwinger w Dreźnie.
Dojazd do miejsca zakwaterownia i szkolenia we własnym zakresie i na własny
koszt.
Szkolenie wspófinansowane jest przez Dyrekcję Szpitala w Coswig, MED.OST
Jump Vision Spółka z o. o. oraz Fundację Lekarze Europy z Legnicy.
Główny organizator szkolenia:
Michał Poprawski
Prezes MED.OST Jump Vision Sp. z o. o.

