
www.aesculap-akademia.pl

Oplata za udział        PLN : - obejmuje udział w 

sympozjum, materiały oraz poczęstunek.

Informacje o koncie na ktore należy dokonać oplatę za 

udział : PKO BP o/ Nowy Tomyśl 
11 1020 4144 0000 6102 0159 0785

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu 
decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą na 
konto.

Zakwaterowanie we własnym zakresie, najbliższe hotele:

Campanille  ul. Piłsudskiego 27,  tel. 42/664-26-00

Ibis     ul. Piłsudskiego 11,  tel. 42/638-67-00

Qbus  Al. Mickiewicza 7,  tel. 42/275-51-00

Program

Kurs dokształcający  
BEZPIECZNA LINIA NACZYNIOWA
dla pielęgniarek, położnych  
oraz ratowników medycznych 

X Edycja

     

31.03-01.04.2017
Kraków

Horyzonty wiedzy
Kompetencje, które otwierają drzwi do przyszłości

Aesculap Akademia organizuje wysokiej jakości kursy, 
które posiadają akredytację poszczególnych towarzystw 
i międzynarodowych organizacji medycznych.

Akademia cieszy się uznaniem na całym świecie, 
jako wiodące forum w zakresie szkoleń medycznych.  
Ponadto stanowi odpowiedź na zapotrzebowania lekarzy  
i kadry medycznej w kwestiach takich, jak sala operacyjna, 
anestezja, opieka oddziałowa i ambulatoryjna oraz 
zarządzanie szpitalami.

Aesculap Akademia rozwija się cały czas. To, co 
powstało w 1995 roku w Niemczech jako Aesculapium, 
rozrosło się dziś do jednej z cieszących się największym 
zainteresowaniem i międzynarodową renomą instytucji 
ustawicznego kształcenia.

Jednym z celów Akademii jest promowanie efektywnych 
procesów nauki i uczenia. Techniki multimedialne, 
interaktywny dialog oraz wirtualna symulacja to idealne 
narzędzia do jego realizacji.
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Imię i nazwisko 

Miejsce pracy 

Adres 

Telefon, fax 

E-mail

Program szkolenia

31.03.2017

15:00-16:00  Rejestracja uczestników

16:00-17:30  Bezpieczna Linia Naczyniowa,  

wykład część I

17:30-18:00  Przerwa kawowa

18:00-19:30  Bezpieczna Linia Naczyniowa,  

wykład część II

01.04.2017

9:00–14:00  Warsztaty w grupach:

 -  Bezpieczna linia naczyniowa - naczynia 

obwodowe / naczynia tętnicze

 -  Bezpieczna linia naczyniowa – naczynia 

centralne

 -  Bezpieczna linia naczyniowa – porty 

naczyniowe

14:00-14:30  Obiad

14:30-15:30  Test końcowy i podsumowanie szkolenia

Wykłady i warsztaty będą prowadzone przez specjalistów 

w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 

intensywnej opieki:

- mgr Paweł Witt

- mgr Małgorzata Jadczak

- mgr Anna Zdun

Zgłoszenie

Zapisy on-line:  www.aesculap-akademia.pl 

Opłata za udział 300 PLN: obejmuje udział w szkoleniu, 
poczęstunek i materiały szkoleniowe.
Informacje o koncie, na które należy dokonać opłaty za udział: 
PKO BP o/ Nowy Tomyśl 
11 1020 4144 0000 6102 0159 0785 

Miejsce kursu:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków 

Szanowni Państwo

Dostępy naczyniowe, to codzienność 
pielęgniarek wszystkich specjalności.
Każdego dnia tysiące pielęgniarek na 
oddziałach zabiegowych, zachowaw-
czych, pediatrycznych zakłada wkłu-

cia obwodowe, asystuje przy zakładaniu cewników centralnych, 
pobiera próbki krwi, monitoruje parametry hemodynamiczne 
przy pomocy kaniuli dotętniczej. 
To pielęgniarki podają leki, konrolują podaż żywienia pozajelito-
wego, przetaczają krew. Pielęgnowanie cewników naczyniowych 
przestało być świadczeniem zarezerwowanym tylko dla pielę-
gniarek intensywnej terapii i anestezjologii. Cewniki naczyniowe  
różnego typu, stosuje się u pacjentów we wszystkich oddziałach 
szpitalnych, ale także u przewlekle chorych przebywających w 
domu.
Wszelkie założone dostępy naczyniowe stanowią przerwanie 
pierwszej bariery ochronnej, jaką stanowi skóra i tą drogą może 
dojść nawet do ciężkich uogólnionych zakażeń.
Powikłania infekcyjne związane z dostępami naczyniowymi po-
zostają jednym z głównych problemów w pielęgnowaniu pacjen-
tów. Wyraźny wpływ na ich zmniejszenie ma stałe doskonalenie 
wiedzy i umiejętności  dotyczących tego zagadnienia.
Prawidłowe postępowanie z linią naczyniową i sprzętem stoso-
wanym podczas terapii infuzyjnej, bezpieczne i stabilne moco-
wania, to bezpieczeństwo pacjenta oddanego pod naszą opiekę, 
nasze bezpieczeństwo, ale także oszczędność kosztów i mniejszy 
nakład pracy. Jest to wyzwanie dla wszystkich dziedzin pielę-
gniarstwa zarówno z zakresu opieki szpitalnej jak i ambulato-
ryjnej.
Kurs dokształcający „Bezpieczna linia naczyniowa” pozwoli zdo-
być i ugruntować wiedzę teoretyczną oraz udoskonalić umiejęt-
ności praktyczne opieki nad dostępami naczyniowymi. 
Pamiętajmy, że na profesjonalizm składają się setki drobnych ele-
mentów-cegiełek.
Każda jest ważna i wymaga ciągłego doskonalenia. Pielęgnacja 
linii naczyniowej jest jedną z nich. Profesjonalistą zaś może mia-
nować się ten, kto potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w co-
dziennej praktyce.
Zapraszamy pielęgniarki wszystkich specjalności. Służymy swoją 
wiedzą i doświadczeniem.

Kurs organizowany pod patronatem Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 
www.ptpaio.pl

Informacja: 

Maria Szulc 
Aesculap Akademia

ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl

tel. +48 61 44 37 529 
      +48 784 432 291

info@aesculap-akademia.pl 
maria.szulc@bbraun.com


