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Idea Aesculap Akademii

Idea utworzenia Aesculap Akademii narodziła się
w latach 90. w Niemczech, w odpowiedzi na nowe
wyzwania branży medycznej wkraczającej w XXI wiek.
Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii
medycznych, nowe zaawansowane metody leczenia
oraz coraz bardziej rygorystyczne wymagania w
zakresie zarządzania szpitalami i jakością usług nie tyle
zachęcają, co poniekąd zmuszają personel medyczny
do ciągłego dokształcania.
Organizowane przez Aesculap Akademię seminaria,
warsztaty i szkolenia pomagają lekarzom, członkom
personelu
medycznego
oraz
pracownikom
administracji szpitalnej dotrzymać kroku zmianom
jakie wymusza na szpitalach nowoczesna technologia
i nowe prawodawstwo.
Nowe standardy w opiece zdrowotnej wymagają
najwyższej jakości. W tym celu, Akademia ściśle

współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi
organizacjami medycznymi, szpitalami, instytucjami
akademickimi oraz stowarzyszeniami branżowymi.
AESCULAP AKADEMIA W POLSCE
Główna siedziba Aesculap Akademii w Polsce mieści się
w Nowym Tomyślu. Akademia dysponuje nowoczesnym
budynkiem, wyposażonym na najwyższym światowym
poziomie. Na powierzchni 1500 m2 znajduje się
5 sal konferencyjnych oraz 3 sale warsztatowe.
Wszystkie pomieszczenia są połączone systemem
audiowizualnym, co pozwala na przesyłanie obrazu i
dźwięku z sal warsztatowych do sal konferencyjnych,
jak również na nagrywanie całego przebiegu szkoleń.
Ponadto Akademia posiada system wideokonferencyjny
pozwalający na przekaz obrazu z dowolnej sali
operacyjnej w Polsce i na świecie.

Sale warsztatowe

Jedna z sal warsztatowych została zaprojektowana
z myślą przeprowadzania szkoleń z zakresu całej
linii infuzyjnej poczynając od przygotowania leku, a
kończąc na jego podaniu. Zaopatrzona jest
w dwie atrapy lóż laminarnych z możliwością
wizualizacji ćwiczeń dzięki kamerom umieszczonym
nad lożami. Loża do ćwiczeń z przygotowania leków
(w tym cytotoksycznych) zaopatrzona jest m. in.
w wagę i monitor, pokazujący przebieg procesu
przygotowania leku cytotoksycznego za pomocą
programu pracującego w systemie grawimetrycznym.
W Sali znajdują się również fantomy do ćwiczeń z
zakresu kaniulacji naczyń.

Sala endoskopowa wyposażona jest w 4 kompletne
wieże laparoskopowe z osprzętem do następujących
specjalności:
- laparoskopia
- histeroskopia
- artroskopia
- urologia
Na każdym stanowisku znajduje się trenażer do ćwiczeń
a zajęcia na poziomie zaawansowanym prowadzone są
na tkankach zwierzęcych.
Aesculap Akademia daje również możliwość zapoznania
się z Laparoskopią 3D.

Informacja o kursach
Kursy planowane w 2014 r.

n Kursy dla lekarzy
l Podstawowe procedury laparoskopowe
l Zaawansowane procedury laparoskopowe
l Kursy z szycia i wiązania techniką klasyczną
l Kursy z szycia i wiązania w chirurgii 			
laparoskopowej
l Regionalna anestezja z wykorzystaniem 			
ultrasonografii
l Kurs stabilizacji śródszpikowej (poziom 			
podstawowy i zaawansowany)
l Podstawowy kurs z zakresu operacji kolana
n Kursy dla pielęgniarek i położnych
l Bezpieczna linia naczyniowa
l Długoterminowe dostępy naczyniowe

n Kursy dla farmaceutów
l Bezpieczna linia naczyniowa w pracy farmaceuty
szpitalnego
l Zarządzanie apteką szpitalną
l Wyroby medyczne
l Bezpieczeństwo farmakoterapii onkologicznej
n Pozostałe
l Procedury przeciwdziałania zakłuciom i 			
zranieniom zgodnie z Dyrektywą 32/2010
Informacja o aktualnych kursach znajduje się
na stronie internetowej Aesculap Akademii

www.aesculap-akademia.pl

Aesculap Akademia
ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl
info@aesculap-akademia.pl | www.aesculap-akademia.pl

