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Rozmowa z Adamem Nowaczkiewiczem,
prezesem Fundacji Akademia Aesculap

fot. Archiwum Aesculap 5x

Sztuka stosowania
technologii medycznych

W listopadzie w Nowym Tomyślu (Wielkopolska)
otwarto nową siedzibę Akademii Aesculap. To
pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Czym
będzie się zajmować?
Tak, to pierwsza taka instytucja w Polsce i druga w Europie. Idea utworzenia Akademii Aesculap narodziła się
w latach 90. w Niemczech. To odpowiedź na wymagania
branży medycznej, które stawia przed nią i przed nami
XXI wiek. Chodzi tu przede wszystkim o ciągłe udoskonalanie metod leczenia, stosowanie wciąż bardziej
wyrafinowanych technologii medycznych, sprzętu,
innowacji zachodzących w ich zakresie oraz coraz bardziej rygorystyczne wymagania w ochronie zdrowia. To
wszystko sprawia, że personel medyczny niższego
i wyższego szczebla stale musi się dokształcać. Pomóc
ma w tym właśnie Akademia Aesculap. Mamy satysfakcję, że nasz wysiłek został doceniony przez najwybitniejsze autorytety branży. W otwarciu nowego, jednego z najnowocześniejszych w kraju budynku Akademii
uczestniczyli prezes Aesculap AG prof. Hanns Peter Kna76
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ebel, dyrektor Aesculap Academy w Tuttlingen Felicitas Janssen, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Karol
Chojnacki, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Jacek Wysocki i licznie przybyli dyrektorzy szpitali klinicznych z całej Polski.
Czego można się nauczyć w Akademii? Co przećwiczyć?
Dotychczas przeprowadziliśmy przeszło 30 szkoleń
o różnej tematyce na różnych stopniach zaawansowania.
I tak – na jednym ze szkoleń omawialiśmy zasady dekontaminacji instrumentów chirurgicznych; na innym sterylizacji, mycia i utrzymania narzędzi chirurgicznych.
Zajmowaliśmy się także zastosowaniem systemów kręgosłupowych, aloplastyką pierwotną stawu biodrowego, bezpiecznymi standardami w płynoterapii. Wykłady szkoleniowe dotychczas prowadziły takie osobistości,
jak dr Piotr Leszczyński, dr Bożena Jakimiak, dr Paweł
Grzesiowski, Ewa Gaudzińska, prof. Marek Pertkiewicz,
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dr Sylwia Ossowska, Loris Pironi, Alger Tessin czy
H. W. Stedtfeld. Wszystkie szkolenia przeprowadzane
przez Akademię obejmują zarówno wykłady, jak i część
warsztatową. Co ważne, za udział w nich przyznawane
są punkty edukacyjne.
Na mnie szczególne wrażenie zrobiła infrastruktura – miejsce, w którym odbywają się nie tyle wykłady, bo porządnych sal wykładowych mamy w Polsce wiele, ale gdzie organizowane są warsztaty.
Zadbaliśmy o to, by przygotować i wyposażyć je według
najwyższych światowych standardów. Mamy zatem salę
endoskopową z czterema stanowiskami, salkę warszta-

poziomie. Na powierzchni około 1500 m2 znajduje się:
5 sal wykładowych (1 mieszcząca ok. 100 osób, 2 mieszczące po ok. 35 osób, 2 mieszczące po ok. 12 osób), sala
wystawowa, salki warsztatowe, laboratoria weterynaryjne.
Wszystkie pomieszczenia są połączone systemem audiowizualnym. W nowotomyskim budynku Akademii

tową Hospital Care, w której można się szkolić w kierunku przygotowywania leków, diet, jak również ćwiczyć wkłucia. Kolejne miejsce to sala dezynfekcyjna,
w której można prezentować „złoty standard” dezynfekowania narzędzi i siebie oraz w pełni wyposażoną salkę wystawową z produktami Aesculap i B. Braun. We
wszystkich pomieszczeniach zainstalowany jest sprzęt
umożliwiający przekazywanie obrazu i dźwięku z sal
warsztatowych do wykładowych.
Akademia jest nowoczesnym, przyjaznym budynkiem,
wyposażonym technicznie na najwyższym światowym

Aesculap znajdują się ponadto sale umożliwiające przeprowadzanie ćwiczeń operacyjnych na zwierzętach.
Z najważniejszych rzeczy wymieniłem chyba wszystko,
ale to oczywiście nie całość możliwości technicznych, które możemy oddać do dyspozycji kursantów.
To jedna z najlepszych ofert w Polsce.
Z pewnością jesteśmy liderem na krajowym rynku. Naszą
siłą i przewagą jest również samowystarczalność, bo
wszystko oferujemy w jednym miejscu. Organizując szkolenia, nie musimy się dogadywać z kilkoma funkcjonującymi w mieście szpitalami na wykorzystywanie ich
infrastruktury, nie musimy wozić kursantów z miejsca
na miejsce. To wszystko sprawia, że działamy szybciej
i efektywniej.
Rozmawiał Bartłomiej Leśniewski
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