
Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w organizowanych 2017 roku Kursach 

Akademii Chirurgii Ręki.  Bogatsi o doświadczenia z 2016 roku 

mamy nadzieję, że nowa – dwudniowa formuła kursów spełni 

oczekiwania Uczestników. Kierownictwo naukowe Kursów 

Akademii Chirurgii Ręki sprawuje dr hab. med. Tomasz Mazurek 

prof. nadzw. GUMed. Wykładowcami są pracownicy Katedry i 

Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego 

Uniwersytetu oraz zaproszeni wybitni specjaliści. Dotychczas 

zaproszenie do Udziału w projekcie przyjęli:  Prof. Andrzej Żyluk, 

Prof. Jacek Kot, Dr med. Paweł Surdziel, Dr med. Ireneusz 

Walaszek.  Mieliśmy okazję wysłuchać z nieskrywaną 

przyjemnością wykładów tych uznanych specjalistów oraz 

mieliśmy sposobność do dyskusji i wymiany doświadczeń. Kursy 

skierowane są do lekarzy, lekarzy w trakcie specjalizacji, 

pielęgniarek i instrumentariuszek ortopedycznych oddziałów 

zabiegowych. Celem Akademii Chirurgii Ręki jest podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zabiegi z zakresu 

chirurgii ręki, w tym kierunku odpowiednio wyszkolonych w 

ramach okresu specjalizacji oraz specjalistycznych staży i kursów. 

Akademia Chirurgii Ręki daje możliwość zapoznania się z 

najnowszym stanem wiedzy medycznej w ramach sesji 

wykładowych, podniesienia umiejętności praktycznych w ramach 

części praktycznej – warsztatowej oraz wymiany doświadczeń. 

 

Poniżej przedstawiamy tematy i terminy zaplanowanych Kursów. 

 

Kurs I 

19-20 marzec 2017 – KURS DLA LEKARZY 

“Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kończyny górnej: 

Artroza CMC   

Artroza stawu promieniowo-nadgarstkowego”. 

Program edukacyjny: „Enzymatyczne leczenie przykurczu 

Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy” 

Zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na  mikroskopach 

Zajęcia praktyczne na sztucznych kościach 



♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

20 marzec 2017 – KURS DLA INSTRUMENTARIUSZEK I PIELĘGNIAREK 
ORTOPEDYCZNYCH ODDZIAŁÓW ZABIEGOWYCH 

Rodzaje znieczuleń w chirurgii ręki 

Rola pielęgniarki anestezjologicznej w zabiegach z zakresu 

chirurgii ręki 

 

Pooperacyjna opieka nad pacjentem po zabiegu w obrębie 

kończyny górnej 

 

Kurs II 

04-05 czerwiec 2017– KURS DLA LEKARZY 

Zaburzenia zrostu w obrębie kończyny górnej: 

Stawy rzekome w obrębie ramienia, przedramienia, kości 

łódeczkowatej. 

Zastosowanie artoskopii nadgarstka – Uszkodzenia sl i chrząstki 

trójkątnej. 

Program edukacyjny: „Enzymatyczne leczenie przykurczu 

Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy” 

Zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na  mikroskopach. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

05 czerwiec 2017 – KURS DLA INSTRUMENTARIUSZEK I PIELĘGNIAREK 
ORTOPEDYCZNYCH ODDZIAŁÓW ZABIEGOWYCH 

Leczenie bólu jako element opieki nad pacjentem 

ortopedycznym – I. Zaporowska – Bugajewska 

Nowoczesna anelgezja w ortopedii  – L. Lewandowski 

 

 

 

 



Kurs III 

08-09 październik 2017– KURS DLA LEKARZY 

Urazy i złamania okolicy stawu łokciowego – leczenie operacyjne 

złamań, leczenie przykurczu stawu łokciowego, diagnostyka i 

leczenie uszkodzeń dalszego przyczepu mięśnia dwugłowego 

ramienia 

Program edukacyjny: „Enzymatyczne leczenie przykurczu 

Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy” 

Zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na  mikroskopach 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

09 październik 2017– KURS DLA INSTRUMENTARIUSZEK I 
PIELĘGNIAREK ORTOPEDYCZNYCH ODDZIAŁÓW ZABIEGOWYCH 

Amputacje – rola pielęgniarki  

Psychotraumatologia po zabiegach okaleczających w ortopedii  

Rehabilitacja pacjentów po amputacjach 

 

Kurs IV 

03-04 grudzień 2017– KURS DLA LEKARZY 

Złamania kości ramiennej – leczenie złamań trzonu kości 

ramiennej, leczenie złamań bliższego końca kości ramiennej, 

endoprotezoplastyka stawu ramiennego. 

Program edukacyjny: „Enzymatyczne leczenie przykurczu 

Dupuytrena z wykorzystaniem kolagenazy” 

Zajęcia praktyczne z mikrochirurgii na  mikroskopach. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

04 grudzień 2017– KURS DLA INSTRUMENTARIUSZEK I PIELĘGNIAREK 
ORTOPEDYCZNYCH ODDZIAŁÓW ZABIEGOWYCH 

Zabiegi artroskopowe – zadania pielęgniarki instrumentariuszki 

Pacjent po zabiegu artroskopowym – opieka pooperacyjna 

 



Kursy odbywać się będą w Mera Spa Hotel, ul. Bitwy pod 

Płowcami 59; 81-731 Sopot. 

FEE: 

- lekarz: 450,00 zł* 

- pielęgniarka / instrumentariuszka: 100,00zł 

* cena nie uwzględnia ceny noclegu. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie 

internetowej: www.akademiachirurgiireki.pl  
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