
PROGRAM 
 

Kompleksowy kurs praktyczny (wet-lab) chirurgii zaćmy 
Moduł podstawowy - 4 dni 

31.05 - 03.06.2023 

dr n. med. Łukasz Drzyzga, dr n. med. Piotr Gościniewicz, ks. prof. Piotr Morciniec 
 

Dzień 1 

09:00 – 09:15 Powitanie, wprowadzenie do Kursu 

09:15 – 09:45 Holistyczna troska o pacjenta jako wyzwanie dla medyków.  

09:45 – 10:15 Przerwa kawowa 

10:15 – 12:15 Cięcia w chirurgii zaćmy (wykład, wetlaby) 

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa 

12:45 – 14:45 Kapsuloreksja (wykład, wetlaby) 

14:45 – 15:15 Przerwa obiadowa 

15:15 – 16:30 Fakoemulsyfikacja (zasady techniki, budowa urządzenia, parametry pracy) 

16:30 – 18:30 Usunięcie soczewki własnej (przedstawienie technik podziału i usunięcia, wetlaby) 

 

Dzień 2 

09:00 – 10:00 Mikroskopy i narzędzia – ABC instrumentarium w chirurgii zaćmy (wykład, wetlaby) 

10:00 – 10:30 Przerwa kawowa 

10:30 – 12:00 Problemy z kapsuloreksją – jak im zaradzić (wykład, wetlaby) 

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa 

12:30 – 14:45 Sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe (konstrukcja, typy soczewek, techniki implantacji,  

wykład, wetlaby) 

14:45 – 15:15 Przerwa obiadowa 

15:15 – 16:30 Anatomia oka okiem chirurga (wykład) 

16:30 – 18:00 Kwalifikacja pacjentów do chirurgii zaćmy – czyli jak uniknąć problemów będąc   

początkującym chirurgiem (wykład, wetlaby) 

 

 

 



Dzień 3 

09:00 – 11:00 Wąska źrenica jak sobie z nią radzić, retraktory (haczyki) tęczówkowe i inne narzędzia 

(wykład, wetlaby) 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 12:30 Komplikacje związane ze sztuczną soczewką wewnątrzgałkową. Wymiana sztucznej soczewki 

techniki usunięcia sztucznej soczewki (wykład, wetlaby) 

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa 

13:00 – 14:45 Przegląd trudnych przypadków w chirurgii zaćmy – co robić. Technika szycia rany w chirurgii 

zaćmy (wykład, wetlaby). 

14:45 – 15:15 Przerwa obiadowa 

15:15 – 18:30 Podsumowanie, czego nauczyliśmy się w praktyce (wetlaby) 

 

Dzień 4  

09:00 – 11:00 Witrektomia przednia – technika, ustawienia maszyny, zastosowanie (wykład, wetlaby) 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 12:30 Komplikacje związane ze sztuczną soczewką wewnątrzgałkową (wykład, wetlaby) 

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa 

13:00 – 14:45 Przegląd trudnych przypadków w chirurgii zaćmy – co robić (wykład, wetlaby) 

14:45 – 15:15 Przerwa obiadowa 

15:15 – 18:30 Podsumowanie, czego nauczyliśmy się w praktyce (wetlaby). 

Bonus! Ćwiczenia z zastosowaniem noża KAHOOK DUAL BLADE w mikrochirurgii jaskry. 

Przeprowadzenie testu i rozdanie Zaświadczeń. 

 


