Aesculap Akademia jest jednym z wiodących ośrodków
szkoleń medycznych dla wszystkich, którzy zawodowo,
z pasją i ambicją poświęcają się ludzkiemu zdrowiu.
Z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii
oferujemy najwyższej jakości przekaz wiedzy, oparty na
globalnie rozpoznawalnych kryteriach jakościowych.

DIALOG – DEDYKOWANY ŻYCIU.
Aesculap Akademia ma swoje korzenie w koncernie B. Braun,
który od ponad 175 lat chroni i dba o ludzkie zdrowie
i życie. Dzięki organizowanym warsztatom oraz konferencjom zgodnie z ideą naszej firmy matki – dzielimy się
wiedzą (ang. SHARING EXPERTISE).
Kursy Aesculap Akademii skierowane są do personelu
branży medycznej, dla którego istotną wartością jest
rozwój zawodowy. Szkolenia odbywają się w przyjaznej
atmosferze, w warunkach które jak najbardziej mają
odzwierciedlać rzeczywistość kliniczną. Zdobyta podczas kursów wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie
w codziennej pracy i tym samym wpłynie na jakość życia
pacjentów oraz personelu medycznego.
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PROGRAM SZKOLENIA

ZGŁOSZENIE

SŁOWO WSTĘPNE:
Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Sympozjum „Chirurgia trzustki u dzieci”, które odbędzie się 6 października 2017
r. w Warszawie.
Spotkamy się w gronie wybitnych specjalistów zajmujących
się chirurgią trzustki. W każdej sesji przewidujemy wystąpienia ekspertów.
Myślę, że z wielkim zainteresowaniem spotka się także
otwarta dla Państwa formuła „okrągłego stołu” z udziałem
zaproszonych ekspertów, będąca miejscem do dyskusji i wymiany doświadczeń.
Liczę na Państwa zaangażowanie w przygotowanie prezentacji własnych dokonań.
Mam nadzieję na Państwa liczny udział. Pragnę zapewnić,
iż dołożę wszelkich starań aby wysoki merytoryczny poziom
Sympozjum okazał się dla Państwa inspirującym doświadczeniem.

09.00

Na zgłoszone prace czekamy do 30.07.2017
(chirurgia.dziecieca@spdsk.edu.pl).
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie
www. (do uzupełnienia)
Gorąco zapraszam,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Sympozjum „Chirurgia trzustki u dzieci”
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński

Otwarcie Sympozjum

SESJA I – wykłady ekspertów
09:10
09:40
10:10

„Techniczne aspekty chirurgii trzustki u dorosłych”
M. Słodkowski
„Techniczne aspekty chirurgii trzustki u dzieci”
A. Prokurat
„Endoskopowe leczenie urazu trzustki ze szczególnym uwzględnieniem przerwania przewodu trzustkowego” - J. Pertkiewicz

10:40

„Nieoperacyjne leczenie urazów trzustki”
J. Smithers

11:10

„Postępowanie okołooperacyjne w chorobach
trzustki” - A. Banaszkiewicz

11:30

Przerwa kawowa

SESJA II
12:00

Prezentacje prac zgłoszonych

14:30

Lunch

SESJA III

Organizator Sympozjum:
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
Fundacja Akademia Aesculap
Patronat Honorowy:
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

15:30

„Wskazania do leczenia operacyjnego w chorobach
trzustki u dzieci” - C. W. Lillehei

16:00

OKRĄGŁY STÓŁ
A. Banaszkiewicz, P. Kaliciński, A. Kamiński,
C. W. Lillehei, J. Pertkiewicz, A. Prokurat ,
M. Słodkowski, J. Smithers

18:00

Zakończenie sympozjum

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu.

Imię i nazwisko

Miejsce pracy

Adres

Telefon, fax

E-mail

Opłata za udział 120 PLN: - obejmuje udział w szkoleniu,
wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.
Informacje o koncie, na które należy dokonać opłaty za udział :
PKO BP o/ Nowy Tomyśl
11 1020 4144 0000 6102 0159 0785
REJESTRACJA ON-LINE: www.aesculap-akademia.pl lub
pod adresem mailowym: paulina.dymkowska@bbraun.com

MIEJSCE SZKOLENIA:
Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa

FUNDACJA AKADEMIA AESCULAP
Paulina Dymkowska | ul. Tysiąclecia 14 | Nowy Tomyśl
Telefon +48 61 44 20 350 | +48 882 172 742
info@aesculap-akademia.pl

