
W dniach 25.06 - 30.06.2017 roku w Specjalisty-
cznym Szpitalu Ortopedycznym w miejscowości 
Tirschenreuth w Bawarii odbyło się szkolenie 
podyplomowe połączone z praktycznymi zajęciami 
dla lekarzy ortopedów z województwa 
dolnośląskiego. 

Fundatorem szkolenia był  Dyrektor Kliniki 
w Tirschenreuth natomiast organizatorem ze strony 
polskiej była firma MED.OST Jump Vision Sp. z o.o. 
oraz Fundacja Lekarze Europy z siedzibą w Legnicy.

W szkoleniu wzięli udział laureaci konkursu 
ogłoszonego przez firmę MED.OST Jump Vision pt: 
„Colloquium Orthopaedicum” w ramach odbywa-
jącego się programu edukacyjnego: Medycyna
- Doświadczenie i Praktyka.

Lek. med. Joanna Zielińska
Lekarz rezydent ortopedii. Pracuje w SP ZOZ 
w Zgorzelcu.

„Merytoryczną część szkolenia w Specjalistycznym 
Szpitalu w Tirschenreuth oceniam bardzo wysoko. 
Tematy, które mnie najbardziej zainteresowały to 
przypadki i rewizje po alloplastykach oraz leczenie w 
infekcjach stawów po alloplastykach.”

Lek. med. Andrzej Rojek
Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu. Pracuje w Wielospecjalistycznym 
Szpitalu SPZOZ w Zgorzelcu.

„Będę   starał się wdrożyć zdobytą wiedzę na 
szkoleniu przy wykonywaniu ponadpodstawowych 
rewizji biodra i kolana. Wybitnie oceniam merytory-
czną część szkolenia oraz profesjonalizm i pełne 
zaangażowanie się wykładowców.”

Lek. med. Łukasz Wiącek
Starszy asystent na Oddziale Chirurgii Urazowo-Or-
topedycznej. Pracuje w Wielospecjalistycznym 
Szpitalu w Zgorzelcu.

„Było to najlepiej zorganizowane  szkolenie, w jakich 
do chwili obecnej brałem udział. Bardzo wysoko 
oceniam zaangażowanie pracowników Fundacji 
Lekarze Europy i będę polecał swoim kolegom udział 
w organizowanych przez nich szkoleniach.”

Lek. med. Jarosław Sidoruk
Starszy asystent Oddziału Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu. Pracuje w 4. Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym we Wrocławiu. 

„W czasie tego szkolenia zdobywaliśmy wiedzę, której 
tu w kraju nikt nam tak nie przekaże jak to zrobił 
Profesor Ascherl.”

Prof. dr n. med. Rudolf Ascherl
Dyrektor Kliniki Ortopedii
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A oto relacja jednego z uczestników szkolenia: 

„Od pierwszych chwil naszego pobytu zajął się nami 
prof. dr n. med. Rudolf Ascherl, wybitny niemiecki 
ortopeda, Ordynator Kliniki Ortopedii. Przez cały 
pobyt uczestniczył z nami w zajęciach teoretycznych
i praktycznych na sali operacyjnej, gdzie pokazywał 
nam najnowsze metody operacyjne oraz planowanie 
przedoperacyjne do dużych zabiegów ortopedy-
cznych.

Profesor jest jednym z trzech wybitnych ortopedów w 
Niemczech i przy udziale swoich asystentów bardzo 
profesjonalnie podchodzących do spraw związanych 
z implantami, w sposób teoretyczny i praktyczny 
w czasie 40 godzin szkolenia przekazywał nam swoją 
wiedzę.

Po południu odbywały się dalsze szkolenia 
praktyczne i teoretyczne. Profesor posługując się 
slajdami omawiał trudne przypadki transplantacji, 
które w swoim zawodowym życiu przeprowadził.

W godzinach południowych braliśmy udział 
w operacjach prostych jak i  trudnych, wynikających 
ze szpitalnego harmonogramu zaplanowanych 
operacji.

W godzinach wieczornych Organizator zapewnił nam 
czas wolny. Zwiedzaliśmy okoliczne atrakcje turysty-
czne m.in. Bibliotekę klasztorną w Waldsassen, 
zamek  Falkenberg, Muzeum Porcelany Technicznej, 
zakład produkujący ceramikę Biolox, stosowaną 
w medycynie ortopedycznej.

 

Bardzo wiele dowiedzieliśmy się i skorzystaliśmy 
z jego bogatego doświadczenia. Był otwarty na 
zadawane przez nas pytania i bardzo szczegółowo na 
nie odpowiadał.

Zajęcia rozpoczynały się codziennie od godzin 
porannych omówieniem przy udziale swojego 
zespołu medycznego (czasami było 14 lekarzy na sali) 
całego dnia, który będzie realizowany z wyszczegól-
nieniem godzin i minut, w których poszczególni 
lekarze wchodzą na salę operacyjną.

Lek. med. Bogdan Strączyński 
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 
Pracuje na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
w Śląskim Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju.

“Bardzo wysoko oceniam profesjonalne podejście 
i osobiste zaangażowanie się osób w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu tego szkolenia.”

Lek. med. Paweł Rogóż
Specjalista ortopedii i traumatologii ruchu. Pracuje 
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

„Pięć dni, które spędziłem w gronie niemieckich 
kolegów ortopedów oraz kolegów ortopedów z innych 
szpitali województwa dolnośląskiego, pozwoliły mi 
na zdobycie kolejnych doświadczeń w zakresie 
szeroko rozumianej endoprotezoplastyki rewizyjnej.”

Profesor Ascherl z dr Muratem Yörükiem podczas operacji 
stawu biodrowego.

W trakcie zajęć teoretycznych.

Dr Wolfram i dr Doul  po wielogodzinnym zabiegu.

W godzinach południowych braliśmy udział 
w operacjach prostych jak i  trudnych, wynikających 
ze szpitalnego harmonogramu zaplanowanych 
operacji.
Po południu odbywały się dalsze szkolenia 
praktyczne i teoretyczne. Profesor posługując się 
slajdami omawiał trudne przypadki transplantacji, 
które w swoim zawodowym życiu przeprowadził.

 

Dyskusja przypadku z zastępcą ordynatora Jürgenem 
Engelhardtem.

Zamek Falkenberg.



Na zakończenie otrzymaliśmy stosowne certyfikaty 
z wyszczególnieniem tematów, które zostały 
zrealizowane w czasie szkolenia.”

Szczególne uznanie uczestników szkolenia 
znalazło bardzo profesjonalne podejście organi-
zatorów do tego typu wymiany naukowej. Jak 
twierdzą sami uczestnicy tego wyjazdu takiej 
wiedzy nie uzyska się w Polsce bez dużego 
nakładu sił i środków, bo jak uczy doświadczenie, 
taka wiedza zazwyczaj chomikowana jest przez 
starszych kolegów.

Organizatorzy szkolenia ze strony polskiej:

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

FUNDACJA LEKARZE EUROPY 
z siedzibą w Legnicy.

Andrzej Dziuba
Manager ds. Promocji i Rozwoju Spółki

Michał Poprawski M. A.
Prezes Spółki

Anna Danch
Manager ds. Public Relations

Całość szkolenia odbywała się w sympatycznej 
atmosferze dzięki uprzejmości prowadzącego te 
zajęcia jak i samego Organizatora. 

Niekończące się rozmowy na tematy zawodowe również 
w czasie wolnym.

Pięciodniowe szkolenie dobiegło niestety do końca...

Endoproteza biodra wykonana na zamówienie Kliniki 
w technice 3 D.

W siedzibie Spółki  MED.OST Jump Vison w Legnicy przy ul. Pocztowej 7/48 znajdują się materiały w formie papierowej i elektronicznej (blisko 1.000 opisanych slajdów  z przeprowadzonych 
przez Prof. Ascherla operacji ) do pobrania dla chętnych lekarzy ortopedów po uprzednim skontaktowaniu sie telefonicznie z Panem Andrzejem Dziuba, nr tel. 724 704 422  i  ustaleniu z nim 
terminu spotkania.

Biblioteka klasztorna w Waldsassen.
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ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIA!


