SZKOŁA CHIRURGII PTO

Długofalowy program edukacyjny dla młodych okulistów
oraz pielęgniarek okulistycznych
Ramowe założenia projektu:
•

Szkolenia pod patronatem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, realizowane przy
współpracy z firmą Alcon.

•

Program edukacyjny dla rezydentów oraz specjalistów okulistyki zainteresowanych
nabywaniem wiedzy oraz rozwojem swoich umiejetności z zakresu chirurgii zaćmy oraz
ciała szklistego/siatkówki (głównie zabieg witrektomii).

•

Szkolenie dla instrumentariuszek asystujących przy zabiegach operacji zaćmy metodą
fakoemulsyfikacji.

•
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•

Moduł szkoleniowy obejmujący część teoretyczną oraz część praktyczną (wetlaby
zaćmowe lub/i symulator zaćmowy, symulator witroretinalny oraz zajęcia na bloku
operacyjnym).

•

Szkolenia realizowane będą w 2020 roku zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie
pomiędzy PTO, Ośrodkiem szkolącym oraz firmą Alcon.

SZKOLENIE LEKARZY
PRZEDNI ODCINEK OKA – Wprowadzenie do zabiegów fakoemulsyfikacji zaćmy

Tygodniowe szkolenie mające na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych
umiejętności z zakresu chirurgii zaćmy z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu do
fakoemulsyfikacji – Centurion® Vision System, narzędzi okulistycznych i materiałów medycznych.
Podstawy teoretyczne szkolenia będą obejmować:

•

Odpowiednią kwalifikację pacjentów z zaćmą,

•

Właściwy dobór narzędzi,

•

Techniki operacyjne krok po kroku z implantacją soczewki wewnątrzgałkowej,

•

Najczęstsze powikłania podczas operacji zaćmy,

•

Witrektomię przednią.

W części praktycznej uczestnicy przechodzą wielokrotnie przez wszystkie etapy operacji zaćmy,
z użyciem narzędzi okulistycznych i materiałów medycznych.

WITREKTOMIA TYLNA

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu
witrektomii.

Podstawy teoretyczne szkolenia będą obejmować:
•

Odpowiednią kwalifikację pacjentów,

•

Rodzaje schorzeń tylnego odcinka gałki ocznej,

•

Współczesne techniki operacyjne.

Część praktyczna – Drylab przy użyciu symulatora Eyesi® Surgical: techniki doskonalące nawigację
narzędzi w obrębie tylnego odcinka oka; wykorzystanie narzędzi: igły fletowej, nożyczek
witreoretinalnych; błony nasiatkókowe ILM, ERM; tylne odłączenie ciała szklistego.

SZKOLENIE INSTRUMENTARIUSZEK

Cel – podniesienie kompetencji i kwalifikacji personelu pomocniczego. Rozwijanie umiejętności
związanych z zabiegami okulistycznymi oraz zachęcenie personelu zabiegowego do
kontynuowania nauki w dobie postepujących zmian w technikach operacyjnych i sprzęcie.

Poszerzenie wiedzy zwiazanej z przebiegiem zabiegu, usprawnienie współpracy:
•

Przygotowanie sali operacyjnej i pacjenta do zabiegu,

•

Zapoznanie z najnowszymi metodami i technikami operacyjnymi stosowanymi
w zabiegach fakoemulsyfikacji zaćmy,

•

Obsługa sprzętu i materiałów medycznych używanych podczas zabiegu,

•

Aspekty współpracy z chirurgiem, które wpływają na efektywność zabiegu.

POZIOM PODSTAWOWY

Ramowy plan szkolenia:
•

Cześć teoretyczna dla lekarzy prowadzona przez doświadczonego chirurga – 2–3 godziny.

•

Szkolenie z zakresu obsługi wykorzystywanego sprzętu – przedstawiciel Alcon – 1 godzina.

•

Wetlab – ćwiczenia praktyczne prowadzone w obecności chirurga i przy asyście
przedstawiciela Alcon, odpowiedzialnego za obsługę sprzętu.

•

Warsztat Profesjonalnej Instrumentariuszki prowadzony przy współpracy doświadczonej
instrumentariuszki oraz przedstawiciela firmy Alcon.

•

Zajęcia na bloku operacyjnym (do potwierdzenia).

Szkolenia, które się już odbyły:

1. 28.01–4.02.2020 Katedra i Klinika Okulistyki, Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital
Okulistyczny, ul. Sierakowskiego 13, Warszawa.
2. 10.02–14.02.2020 Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
3. 05–12.05.2020 Oddział Okulistyki Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie.

Szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Rezydenci okulistyki i młodzi
specjaliści podkreślali, że takie warsztaty są potrzebne i wzbogacają umiejętności praktyczne
w okulistyce.

Szkolenia planowane:

Oddział Okulistyki, ul. Grunwaldzka 16/18, Poznań i Oddział Okulistyki, Szpital Wojewódzki, ul.
Chałubińskiego 7, Koszalin – nowy termin zostanie ponownie ustalony (przesunięcie związane
z pandemią COVID-19).

