Ogromny sukces szpitala na
Winiarach. Powody do dumy dla
płockich lekarzy i ulga dla
pacjentów
Super. Jesteśmy zakwalifikowani. Działamy i rozwijamy się
dalej – skomentował zakwalifikowanie się szpitala na
Winiarach do programu edukacyjnego ETHICON STEP ACADEMY,
Przemysław Galbfach, ordynator II Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Onkologii w placówce. O sukcesie Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku powiadomiło w
miniony czwartek Towarzystwo Chirurgów Polskich.
– Do programu ETHICON STEP ACADEMY zgłosiło się aż 46
szpitali z całej Polski. Gratulujemy wszystkim ośrodkom i
życzy sukcesów! – czytamy w poście zamieszczonym na
Facebooku przez Towarzystwo. Umiejętności płockich chirurgów
postawiono tym samym na jednej półce z lekarzami m.in. z
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach czy
Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu.
– O zakwalifikowaniu się do programu decydowało bardzo
wiele czynników. Przeszliśmy bardzo ścisłą weryfikację –
mówi nam szef II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologii
płockiej placówki. Dodaje, że szpital na Winiarach wygrał
z ośrodkami klinicznymi.
Czym jest program ETHICON STEP ACADEMY?
„Firma Johnson&Johnson Poland stawiając sobie za cel
wyznaczanie najwyższych standardów jakości w obszarze
profesjonalnej edukacji w zakresie chirurgii postanowiliśmy,
przy udziale wybitnych specjalistów w zakresie chirurgii
ogólnej i specjalistycznej w Polsce, stworzyć i zaoferować

naszym klientom unikatowy w skali kraju i na świecie,
projekt indywidualnego programu szkoleniowego.
Głównym założeniem programu jest poszerzenie wiedzy
merytorycznej i umiejętności praktycznych m.in. z zakresu
technik operacyjnych, komplikacji w chirurgii jamy
brzusznej, bezpieczeństwa stosowania sprzętu i innych
wyrobów medycznych, bazując na najwyższych światowych
standardach oraz wiedzy i doświadczeniu kilkunastu polskich
klinicystów – MENTORÓW ETHICON STEP ACADEMY, którzy w czasie
jego trwania zapewnią kursantom bieżące wsparcie oraz
podzielą się swoimi doświadczeniami naukowymi oraz
praktycznymi. Ukończenie ETHICON STEP ACADEMY otworzy przed
młodymi chirurgami nowe horyzonty zawodowe oraz te nie mniej
ważne, związane z zaufaniem pacjentów.
Program zajęć naukowych i praktycznych został bowiem
zaprojektowany tak, aby zapewnić polskim lekarzom dostęp do
najwyższej jakości kształcenia medycznego, w oparciu o
najnowszą wiedzę oraz lokalne i światowe wytyczne naukowe,
co umożliwi zmniejszenie liczby komplikacji w obszarze
chirurgii.” – opisuje projekt firma J&J.
– Program obejmuje cykl szkoleń oraz warsztatów. Lekarze
będą szkoleni podczas praktyk i wykładów. Poznają również
procedury zabiegowe przy stołach operacyjnych. Chodzi
głównie o metody mało inwazyjne, czyli laparoskopowe –
wyjaśnia Przemysław Galbfach. Podkreśla, że chodzi o
operacje bariatryczne, przepukliny i jelit. I dodaje, to
siedmiomilowy krok w rozwoju chirurgii w płockim szpitalu.
Program ETHICON STEP ACADEMY potrawa 3 lata.
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