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Szanowni Państwo,
Drogie koleżanki i koledzy
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w AKADEMII FLEBOLOGII, pierwszym w Polsce i
drugim na Świecie masterze w dziedzinie flebologii.
W związku z wciąż rozwijającą się pandemią koronawirusa oraz zaleceniami Prezesa Rady
Ministrów dotyczącymi zakazu organizacji masowych zgromadzeń podjęliśmy decyzję o zmianie
daty rozpoczęcia tegorocznej edycji Akademii Flebologii. Mamy nadzieję, że szkolenia będzie
można bezpiecznie przeprowadzić od jesieni.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa zainteresowanie przygotowanym programem, który spotkał
się z bardzo życzliwym przyjęciem uczestników poprzedniego kursu.
Dynamiczny rozwój flebologii, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej motywuje nas do
ciągłego udoskonalania i podwyższania umiejętności zawodowych. Wraz z nowymi wyzwaniami i
stałym dążeniem do pogłębiania i rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej oddajemy do Państwa
dyspozycji AKADEMIĘ FLEBOLOGII.
Celem powstania AKADEMII FLEBOLOGII jest szkolenie lekarzy zainteresowanych nowoczesnym
podejściem do diagnostyki i leczenia chorób żył.
Program Akademii Flebologii zawiera zagadnienia, z którymi mamy do czynienia w naszej
codziennej praktyce flebologicznej. Składa się on z 3 bloków tematycznych, obejmujących
zagadnienia flebologiczne oraz warsztatów praktycznych odbywanych w wybranych klinikach
zajmujących się flebologią. Warsztaty dotyczą skleroterapii, badania dopplerowskiego, chirurgii żył,
technik wewnątrzżylnych termicznych i nietermicznych, leczenia owrzodzeń i kompresoterapii.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami i zapisywanie się przez
stronę internetową AKADEMII FLEBOLOGII:

www.vascedu.eu

Seminarium I (2-4.10.2020)
Przewlekła niewydolność żylna
Malformacje naczyniowe
Skleroterapia
Techniki leczenia obliteracyjnego
Warsztaty z badania dopplerowskiego
Warsztaty z technik skleroterapii

 Seminarium II (27-29.11.2020)
Choroba zakrzepowo-zatorowa
Przewlekla niedrożność żył głębokich
Niewydolność żylna miednicy
Terapia uciskowa
Ablacje termiczne
Warsztaty z technik wewnątrzżylnych

Seminarium III (4-6.12.2020)
Obrzęk limfatyczny
Warsztaty z terapii uciskowej
Flebologia estetyczna
Zespół pozakrzepowy
Wrzód żylny goleni
Ablacje nietermiczne

Warsztaty z technik wewnątrzżylnych
Zakończeniem kursu będzie otrzymanie Dyplomu AKADEMII FLEBOLOGII.
Ilość miejsc ograniczona!
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy:
Dr n. med. Karol Chakkour
Prof. dr hab. med. Stanisław Molski
Dr hab. med. Piotr Terlecki
Prof. dr hab. med. Tomasz Zubilewicz

