RELACJA ZE SZKOLENIA
W KOLUMBII
DR HAB. N. MED. ELŻBIETY DEMBOWSKIEJ

C ZERW IEC 2016

Chciałabym się z Państwem podzielić wrażeniami i informacjami
na temat szkolenia, które odbyłam w Klinice Chirurgii w Bogocie
w okresie od 27 do 29 czerwca 2016 roku. Na podobnym szkoleniu
byłam już 3 lata wcześniej i wiedziałam, że przelot do Bogoty wraz
z przesunięciem czasowym oraz zmiana warunków biometeorologicznych wpłynie na ogólną kondycję.
Po wylocie w sobotę z Warszawy z międzylądowaniem w Paryżu
po ok. 12 godzinach lotu dotarliśmy do Bogoty. W hotelu byliśmy rano
o godz. 6.00, biorąc pod uwagę 7 godzinne przesunięcie czasowe w tej
szerokości geograficznej. Bogota leży na wysokości 2640 m n.p.m.

Bogota — stolica Kolumbii jest to ponad siedmiomilionowe, największe miasto
w Andach i należy do tych latynoamerykańskich metropolii, w których bogactwo
i piękno zderzają się ze slumsami – dzielnicami biedy turugios. Przeciętna
temperatura ok. 15 do 20 stopni Celcjusza przy często zachmurzonym niebie
i dużej wilgotności powietrza…

Organizatorem szkolenia w Bogocie był Dental Skills Institute przy współpracy
z MIS Poland i MIS Colombia.
Intensywne Szkolenia Praktyczne w Kolumbii to propozycja dla stomatologów,
chcących w krótkim czasie nabyć maksimum umiejętności praktycznych. Walorem
szkoleń jest bardzo intensywna nauka samodzielnego wykonywania skomplikowanych zabiegów z udziałem pacjentów. Uczestnicy szkolenia samodzielnie
przeprowadzają zabiegi pod okiem najlepszych ekspertów w Kolumbii. Szkolenia prowadzone są przez wykładowców w dziedzinie periodontologii, implantologii i chirurgii stomatologicznej, odbywają się w jednej z najnowocześniejszych
klinik w Ameryce Południowej.
Pacjenci kwalifikowani są do zabiegów poprzez Fundację, która wspiera rządowy projekt polegający na zapewnieniu bezpłatnego leczenia stomatologicznego
osobom wymagającym specjalistycznych zabiegów w tym zakresie. Po zabiegach
pacjenci pozostają pod dalszą ścisłą opieką i kontynuują leczenie w klinice w Bogocie.

Dokumenty potrzebne do podpisania umowy o szkolenie to:
• Kopia/skan paszportu (w kolorze).
• Kopia/skan dyplomu/dyplomów potwierdzających aktualny tytuł
naukowy, w wersji oryginalnej i w wersji przetłumaczonej na angielski.
• Kopia/skan dokumentu potwierdzającego nr prawa wykonywania
zawodu, w wersji oryginalnej i w wersji przetłumaczonej na angielski.
• Curriculum Vitae w języku angielskim.

Forma i program szkolenia tworzony jest na życzenie lekarza, który chce podnieść
swoje kwalifikacje i umiejętności. Zakres zabiegów, które można zakontraktować
to:
1.
2.
3.
4.
5.

Wprowadzanie wszczepów.
Sinus Lifty.
Przeszczep bloczków kostnych.
Lateralizacja nerwu żuchwowego.
Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa.

Tematyka zabiegów do wyboru, w ciągu 3 dni zabiegowych w klinice w Bogocie
w 4 osobowych grupach zajęcia odbywają się od. godz. 8.00 do 19.00 z godzinną
przerwą na lunch. Między zabiegami 2 przerwy 15-30 minutowe i możliwość
spożycia kanapek, kawa, herbata i soki bez ograniczeń.

W trzecim dniu szkolenia, gdy były wykonane wszystkie planowane zabiegi, naszej
grupie udało się tego dokonać, zaproponowano nam wycieczkę aby również
zobaczyć główne atrakcje w Bogocie. Przewieziono nas do tzw. La Catedral de Sal
de Zipaquirá, czyli do Katedry w kopalni soli.
Z Kopalnią soli Zipaquira ściśle związana jest kultura Indian Muiscas. Mówi się,
że dzięki tej kopalni byli oni najlepiej prosperującym społeczeństwem. To olbrzymie
złoże soli we wschodnim łańcuchu górskim powstało 70 milionów lat temu, kiedy
to jeszcze istniało morze wewnętrzne, które wyschło i pozostawiło solne skały
i złoża. Z czasem sól ta pomogła w sfinansowaniu kampanii wyzwoleńczych
Nariño i Bolívara, które doprowadziły do uzyskania niepodległości przez Kolumbię,
Ekwador, Peru i Wenezuelę. W latach ’50 i kolejno ’90 XX wieku w kopalni stworzono
katedrę, którą można oglądać dzisiaj. Odbywają się tam religijne uroczystości
i koncerty.

Kolejną atrakcją kopalni w Zipaquirá jest „miasteczko kolonialne” – fragmenty
hiszpańskich zabudowań, odtworzony w detalach hiszpański klimat miasta robi to
wrażenie. Czuć kolonializm w powietrzu...
Dalej pojechaliśmy na wzgórze Cerro de Monserrate o wysokości 3,175 m n.p.m.,
gdzie stoi słynny klasztor Benedyktynów. Widok z góry na Bogotę niezapomniany!
Szkolenie się skończyło, wróciłam do Szczecina i naszego Uniwersytetu
i cóż... oprócz nabytych umiejętności klinicznych jednak wrażenie życzliwych,
uśmiechniętych i empatycznych Kolumbijczyków pozostanie na długo w mojej
pamięci.
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