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

COLLOQUIUM GYNAECOLOGICUM
24.03.2019 – 27.03.2019 w Ebersbach Saksonia
(2. edycja)
Choć wiosna jeszcze nie dotarła do miejscowości
Ebersbach a w powietrzu odczuwało się
przenikliwe zimno, to bardzo gorąco i serdecznie
zostaliśmy przyjęci przez ordynatora Oddziału
Ginekologicznego, doktora Jacka Glajzera oraz
specjalistę ginekologa doktora Łukasza
Podgórskiego.

stosowanymi w chirurgii mikroinwazyjnej,
uczestnicy szkolenia przystąpili do planowanych
zabiegów wykonywanych histeroskopowo.
Asystowano przy chirurgii dna miednicy,
enukleacji miomów, ablacji endometrii
laparoskopii i endometriosy. Każdy z uczestników
pod okiem ordynatora sam był operatorem i mógł
fizycznie porównać wykonany zabieg z podobnymi przypadkami operowanymi w swoim
szpitalu, w którym pracuje. Operowane pacjentki
przeżyły i czują się bardzo dobrze.
Szkolenie obejmowało 25 godzin teorii i praktyki
w czasie trzech dni jakie spędzono w Klinice
Ginekologicznej w Ebersbach.

Po zapoznaniu się z regulaminem szpitalnym oraz
obowiązującymi procedurami przystąpiliśmy do
realizacji zaplanowanego programu szkolenia
w zakresie chirurgii mikroinwazyjnej na Oddziale
Ginekologicznym.

I już pierwszego dnia po zajęciach teoretycznych
i zapoznaniu się z urządzeniami i instrumentami

Połowa szkolących się lekarzy już wcześniej brała
udział w takim szkoleniu, w grudniu 2017 roku.
Zachęcili oni swoje koleżanki po fachu, do wzięcia
udziału w tej edycji szkolenia. Tak więc grupę
stanowili doświadczeni już specjaliści oraz dwie
lekarki kończące obecnie specjalizację w szpitalach we Wrocławiu i Lubinie.
W czasie całego szkolenia lekarze poznawali
procedury przy prowadzeniu pacjentek przed
zabiegami i operacjami oraz sam zabieg na bloku
operacyjnym. W czasie dyskusji z ordynatorem
kliniki w Ebersbach, doktorem Jackiem Glajzerem

i doktorem Łukaszem Podgórskim poznawali ich
doświadczenia z wieloletniej praktyki lekarskiej.

Jednym z elementów szkolenia był udział całej
czwórki w videokonferencji z lekarzami
ginekologami ze szpitali w Sebnitz, Weißwasser,
Zittau i Bautzen, w czasie której omawiano trzy
bardzo trudne przypadki onkologiczne piersi. Jak
się okazało, ginekolodzy z Ebersbach wykonują
również, co w Polsce nie jest praktykowane,
operacje raka piersi.
Takimi przypadkami w Polsce nie zajmują się
ginekolodzy i jest to coś nowego w wykonywaniu
zawodu lekarza specjalisty ginekologa.

Grupa polskich lekarzy ginekologów była bardzo
serdecznie przyjęta przez niemieckich kolegów. W
ich ocenie uczestnicy szkolenia wykazali się
szeroką wiedzą oraz umiejętnościami.

COLLOQUIUM ANAESTHESIOLOGICUM · COLLOQUIUM THORACOCHIRURGICUM · COLLOQUIUM NEUROLOGICUM · COLLOQUIUM MICROCHIRURGICUM

Szczególnie było miło usłyszeć opinię starszych
niemieckich lekarzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy wypowiadali się bardzo
pozytywnie o polskich lekarzach.
Po zajęciach, wieczorami, cała grupa żywo
rozmawiała o swojej pracy, operowanych
przypadkach i różniących się procedurach przy
prowadzeniu pacjentek w swoich rodzimych
szpitalach. Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili
organizację szkolenia, zakwaterowanie oraz
organizację wolnego czasu po zajęciach.

Na zakończenie, po zdaniu egzaminu przed
wysokim audytorium lekarskim, organizatorzy
kursu wręczyli uczestnikom stosowne certyfikaty
potwierdzające ich udział w szkoleniu.

Podsumowując szkolenie uczestnicy tak ocenili
jego przebieg:

Magdalena Liszewska-Kapłon -Uniwersytecki
Szpital Kliniczny we Wrocławiu.
„Oceniłam warunki zakwaterowania jako dobre,
natomiast merytoryczną część szkolenia jako
bardzo dobrą. Również bardzo dobrze oceniłam
profesjonalizm wykładowców i sposób
przekazania swoich zdobytych doświadczeń jako
lekarzy klinicznych zajmujących się ginekologią.
Wszystkie omawiane teoretyczne i praktyczne
tematy oraz przypadki bardzo mnie interesowały
bo do chwili obecnej jeszcze nie miałam okazji
trenować na takich przyrządach zapewnionych
przez Klinikę w Ebersbach. Jestem zainteresowana udziałem w kolejnej edycji podobnego
szkolenia, do którego również będę namawiała
swoich znajomych lekarzy. Wysoką ocenę
otrzymali ode mnie także organizatorzy szkolenia,
którzy poświęcili bardzo dużo czasu na
przygotowanie i przeprowadzenie takiego
specjalistycznego szkolenia”.

Marta Muc - Powiatowy Szpital w Lubinie.
„Bardzo dobrze oceniam warunki zakwaterowania oraz merytoryczną część szkolenia. Nie
brałam dotychczas udziału w takim szkoleniu,
gdzie nie tylko była teoria, ale również praktyka.
Miałam tutaj okazję fizycznie, pod okiem
ordynatora oddziału ginekologicznego, przeprowadzić zabieg przy użyciu laparoskopu.
Zdobytą na szkoleniu wiedzę postaram się
przekazać swoim znajomym lekarzom zachęcając
ich jednocześnie do aktywnego udziału w następnych szkoleniach organizowanych przez
Fundację Lekarze Europy”.

Tomasz Walasek – Rejonowe Centrum
Zdrowia w Lubinie.
„Obecnie uczestniczyłem już po raz drugi w
szkoleniu organizowanym przez Fundację Lekarze
Europy w Klinice Ginekologicznej w Ebersbach.
Mam więc też okazję porównać jej pierwszą
edycję do obecnej i tak samo jak w grudniu 2017
roku celująco oceniam całość szkolenia zarówno
pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Słowa uznania kieruję pod adresem
lekarzy ginekologów za ich profesjonalizm
i wiedzę przekazywaną młodszym kolegom po
fachu. Mogę powiedzieć, że ćwiczenia na
trenażerach wychodziły mi tym razem
zdecydowanie lepiej niż ostatnio, nabrałem
większej wprawy manualnej operując na
specjalnych urządzeniach zabezpieczonych przez
organizatorów. Słowa podziękowania kieruję
również do organizatorów szkolenia. Mam tutaj
małą sugestię, aby podczas kolejnej edycji
szkolenia zajęcia rozszerzyć, o ile będzie to
możliwe, o ginekologię operacyjną”.

Grzegorz Pacułt – Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Legnicy.
„Tak jak obiecałem w grudniu 2017 roku,
dotrzymałem słowa i wziąłem udział w obecnej
edycji szkolenia ginekologów. Również miałem
okazję porównać dwie edycje i tak samo jak
poprzednią bardzo wysoko oceniam obecną,
zarówno pod względem merytorycznym jak i
organizacyjnym. Szczególnie cieszę się, że mogłem
czynnie przeprowadzić zabieg na bloku
operacyjnym i asystować ordynatorowi przy
trudnym przypadku ginekologicznym”.
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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.
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ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIA!
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