
 

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

 
Aesculap Akademia ma swoje korzenie w koncernie B. Braun,który od 
ponad 175 lat chroni i dba o ludzkie zdrowie i życie. Dzięki organizo-
wanym warsztatom oraz konferencjom zgodnie z ideą naszej firmy 
matki – dzielimy się wiedzą (ang. SHARING EXPERTISE).

Kursy Aesculap Akademii skierowane są do personelu branży medycz-
nej, dla którego istotną wartością jest rozwój zawodowy. Szkolenia 
odbywają się w przyjaznej atmosferze, w warunkach które jak najbar-
dziej 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.

   Kursy Aesculap Akademii odbywają się w przyjaznej atmosferze  
i w komfortowych warunkach. 

   Nowocześnie wyposażone sale wykładowe oraz duża specjali-
styczna (kliniczna ) sala warsztatowa dają uczestnikom możliwość 
poszerzenia wiedzy i umiejętności zawodowych w  profesjonalnie 
zaaranżowanych do tego warunkach. 

   Uczestnicy warsztatów mają do swojej dyspozycji wysokospecjali-
styczny osprzęt neurochirurgiczny oraz niezbędne do przeprowa-
dzania zabiegów operacyjnych oprzyrządowanie firmy Aesculap. 

CONNECT. EXCHANGE. ENABLE.

FUNDACJA AKADEMIA AESCULAP 
ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl 
 
info@aesculap-akademia.pl  
www.aesculap-akademia.pl

SCIENTIFIC DIALOG

 

6 EUROPEJSKI DZIEŃ  
ANESTEZJI REGIONALNEJ
 
28 STYCZNIA 2023 

Katowice, Warszawa | Polska

ORGANIZATORZY MERYTORYCZNI:

Europejskie Towarzystwo Znieczulenia Regionalnego  
i Terapii Bólu (ESRA) Polska

Polskie Towarzystwo Znieczulenia Regionalnego  
i Leczenia Bólu

https://www.facebook.com/FundacjaAkademiaAesculapPolska


PROGRAM KATOWICE

28 stycznia 2023 

9:00 Przywitanie i otwarcie Spotkania - 

 Prof. Hanna Misiołek

Sesja wykładowa:

9:15 „Analgezja okołooperacyjna a oczekiwania pacjenta” 
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

9:45 „Miejsce anestezjologii regionalnej w chirurgii jedne-
go dnia” dr n. med. Wojciech Gola

10:15 „Transitional Pain service. Co to jest? Jaki ma cel?  
Jak to wprowadzić?” dr n.med. Andrzej Daszkiewicz 

10:45  Przerwa kawowa

Sesje podcastowe - 11:00 - 11:30 

Podcast 1: „ 5 rzadkich zespołów bólu przewlekłego”

Podcast 2: „Blokada ESP w świetle aktualnych danych”

11:30 Przerwa lunchowa

Sesje warsztatowe - 12:00 - 15:00  

 Warsztaty „hands-on” z zakresu blokad regionalnych 
w obrębie kończyny dolnej, górnej oraz tułowia (wszy-
scy prowadzący)

 

OPŁATA: 
200 PLN - Sesja wykładowa, sesje podcastowe
250 PLN - Sesja wykładowa, sesje podcastowe, sesje 
warsztatowe 
*dla osób w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w cenie 
zawarte jest roczne członkostwo w ESRA łącznie z dostę-
pem do ESRA Academy oraz prenumeraty czasopisma 
Regional Anesthesia & Pain Medicine

Informacje o koncie, na które należy dokonać opłaty za udział:
PKO BP o/ Nowy Tomyśl 
11 1020 4144 0000 6102 0159 0785  
Fundacja Akademia Aesculap  
ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

KONTAKT:
Magdalena Łukasik
Fundacja Akademia Aesculap
+48 882 172 742 | magdalena.lukasik@bbraun.com

INFORMACJE

REJESTRACJA ON-LINE

PROGRAM WARSZAWA 

28 stycznia 2023 

9:00  Przywitanie i otwarcie Spotkania -  
Dr n. med. Piotr Nowakowski

Sesja wykładowa:

 Interwencyjne techniki leczenia bólu przewlekłego. 
Sesja przygotowana przez Sekcję Interwencyjną PTBB

9:15   „Zastosowanie metod regionalnych w leczeniu bólu 
przewlekłego” dr hab. n med. Dariusz Kosson

9.30  „Odnerwienie dużych stawów” dr n. med. Marcin 
Kołacz

10.00  „Metody analgezji regionalnej w leczeniu bólu towa-
rzyszącego nowotworom” dr n. med. Elwira Góraj

10.30  „Bóle kręgosłupa” dr n. med. Michał But

11.00  Podcast 1: „5 rzadkich zespołów bólu przewlekłego”  

 Dyskusja

11.30  Przerwa kawowa

 

 Leczenie bólu ostrego - anestezja ambulatoryjna.

12.00  „Blokady oszczędzające motorykę -kończyna górna”  
dr Marek Janiak

12.20  „Blokady oszczędzające motorykę - kończyna dolna” 
dr Agata Skrzyńska

12.40  „Anestezja regionalna do implantacji kardiowertera-
-defibrylatora” dr Bartosz Sadownik

13.00  Podcast 2: „Blokada ESP w świetle aktualnych 
danych”

13.10  „Transitional Pain service. Co to takiego, jakie pełni 
funkcje raz jak implementować koncepcję?” dr n.med. 
Grzegorz Górniewski

13.30 Przerwa lunchowa

Sesje warsztatowe: 14:00 - 17:00

             Warsztaty „hands-on” z zakresu blokad regionalnych 
w obrębie kończyny dolnej, górnej oraz tułowia. 

MIEJSCE:
CENTRUM DYDAKTYKI I SYMULACJI MEDYCZNEJ
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH, 
ul. Medyków 8 b, Katowice

WYKŁADOWCY:

prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek 
dr n. med. Andrzej Daszkiewicz 
dr hab. n. med. Szymon Białka 
dr n. med. Wojciech Gola 
dr n.med. Jarosław Kurak

MIEJSCE:
SZPITAL KLINICZNY DZIECIĄTKA JEZUS,  
ul. Lindley‘a 4 Warszawa, Sala wykładowa im. A Grucy

WYKŁADOWCY:
dr n. med. Michał But
dr n. med. Elwira Góraj
dr Marek Janiak
dr n. med. Marcin Kołacz
dr hab. n. med. Dariusz Kosson
dr n. med. Grzegorz Górniewski
dr n. med. Piotr Nowakowski
dr Bartosz Sadownik
dr Agata Skrzyńska

https://akademiaaesculap.clickmeeting.com/6-europejski-dzien-anestezji-regionalnej/register?_gl=1*19jw34*_ga*NjI2Njc1MjA2LjE2NjA4MjMxOTc.*_ga_K7H94QHX99*MTY3MTU0MjI4NS4yODEuMS4xNjcxNTQyMzk0LjU3LjAuMA..&_ga=2.225179802.1895112572.1671529528-626675206.1660823197

