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Poznaj podstawy, będące must-have każdego wykwalifikowanego lekarza 
ginekologa, operuj w nowoczesny i małoinwazyjny sposób. Zapraszam, prof. KAAFM 
dr n. med. Paweł Szymanowski. 
  
KRAKOWSKA SZKOŁA LAPAROSKOPII 
- Absolutne podstawy: zasady ergonomii w laparoskopii, bezpieczne wprowadzanie 
trokarów, unikanie powikłań, teoria i praktyka szycia oraz wiązania laparoskopowego, 
elektrochirurgia, ćwiczenia, 
- Weekendowa data: 26 i 27.06.2021 w Krakowie, 
- Dwa dni nauki po 8 godzin (9:00-17:00), 
- Małe grupy – każda liczy 3 uczestników, 
-  Trener prowadzący oraz dwoje trenerów pomocniczych, 
- Cena: 1800 zł. 
  
ORGANIZATORZY 
Gyneka Master Class, Klinika Ginekologii i Położnictwa Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz firma Storz. 
  
ZAPISY 
Napisz do nas na info@gyneka.pl lub zadzwoń pod numer +48 12 444 71 88.  
   
 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 
  
DZIEŃ 1  (9:00-17:00) 
9:00-10:30 
zajęcia teoretyczne z podstaw laparoskopii: 

• instrumenty laparoskopowe 
• materiały stosowane w laparoskopii 
• ergonomia operacji laparoskopowych 
• umiejscowienie trokarów 
• nawigacja kamery 
• usuwanie preparatów z jamy otrzewnej 
• elektrochirurgia w laparoskopii 

9:30-9:45         
przerwa kawowa 
  
9:45-12:30    
zajęcia praktyczne: 

• ćwiczenia wyrabiające koordynację wzrokowo-ruchową (koraliki, 
sznureczki, cyferki) 

• ćwiczenie nawigacji kamery przez asystenta 

12:30-13:00        
przerwa obiadowa 
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13:00-15:00       
zajęcia praktyczne: 

• ćwiczenia na preparatach organicznych, udko kurczaka (cięcie 
chirurgiczne, preparacja tkanki, usuwanie preparatów z jamy otrzewnej) 

• ćwiczenie nawigacji kamery przez asystenta 

15:00-15:15 
przerwa kawowa 
  
15:15-17:00  
zajęcia praktyczne: 

• ćwiczenia na preparatach organicznych, udko kurczaka (cięcie 
chirurgiczne, preparacja tkanki usuwanie preparatów z jamy otrzewnej) 

• ćwiczenie nawigacji kamery przez asystenta 

  
DZIEŃ 2 (9:00-17:00) 
9:00-10:00 
zajęcia teoretyczne z podstaw laparoskopii: 

• podstawy wiązania i szycia laparoskopowego 

10:00-10:15       
przerwa kawowa 
  
10:15-12:30 
zajęcia praktyczne: 

• ćwiczenia wiązania węzłów  oraz ćwiczenie   nawigacji kamery 
podczas wiązania laparoskopowego przez  asystenta 

• ćwiczenia szycia laparoskopowego (zespolenia plastikowych rurek) 

12:30-13:00       
przerwa obiadowa 
  
13:00-15:00     
zajęcia praktyczne: 

• ćwiczenia szycia laparoskopowego (preparaty organiczne, udko 
kurczaka) 

• ćwiczenie specyficznych elementów nawigacji 
kamery  przez  asystenta podczas  szycia  i  wiązania 

15:00-15:15 
przerwa kawowa 
  
15:15-17:00   
zajęcia praktyczne: 

• ćwiczenia szycia laparoskopowego (preparaty organiczne, udko 
kurczaka) 

• ćwiczenie specyficznych elementów nawigacji kamery przez asystenta 
podczas szycia i wiązania 


