
InvazIvní žIlní vstupy 
v ošetřovatelské péčI

9. března 2017  |  praha 
vysoká škola zdravotnická v praze 5
 
pořádá aesculap akademie ve spolupráci 
s vysokou školou zdravotnickou, o.p.s., v praze 5



pRoGRaM

uRčeno pRo studenty vysoké školy zdRavotnIcké, o.p.s., 
v pRaze 5.

Místo konání:

vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v praze 5,  
duškova 7, praha 5

kontakt pRo ReGIstRacI:

Mgr. Iveta turečková 
e-mail: tureckova@vszdrav.cz

kontakt:

aesculap akademie, B. Braun Medical s.r.o. 
v parku 2335/20, 148 00 praha 4, česká republika 
tel. +420-271 091 666, Fax +420-271 091 652 
aesculap-akademie.cz@bbraun.com 
www.aesculap-akademie.cz

InFoRMace

čtvRtek, 9. Března 2017

09:15 Registrace účastníků

09:30 Úvodní slovo

09:35   snadná a bezpečná periferní žilní kanylace 
Bc. tomáš kovrzek

10:15  zavádění a ošetřování centrálního žilního katétru 
Mgr. Ilona lálová

10:45  Hygiena a dezinfekce rukou jako prevence 
nozokomiálních a profesionálních nákaz 
Ing. vladimír čepelka

11:15  zásady ošetřování zdravotnických prostředků 
a hi-tech vybavení v intenzivní péči 
Ing. vladimír čepelka

11:35 přestávka

11:45  péče o implantabilní intravenozní port 
Mudr. Jitka Fricová, ph.d.

12:15  Infuzní technika v intenzivní péči 
Ing. petr Hořák

12:45  praktický workshop - nácvik správné dezinfekce 
rukou pod uv lampou, práce s infuzní technikou, 
sestavení bezpečné infuzní linky 
Bc. tomáš kovrzek, Ing. vladimír čepelka, 
Ing. petr Hořák 

13:45 závěr

u této akce je zažádáno o zařazení do celoživotního 
vzdělávání vybraných nelékařských zdravotnických 
pracovníků.



aesculap akadeMIe 
B. Braun Medical s.r.o. 
v parku 2335/20  |  148 00 praha 4   |  česká republika 
tel. +420-271 091 666  |  Fax +420-271 091 652 

aesculap-akademie.cz@bbraun.com
www.aesculap-akademie.cz

    www.facebook.com/aesculapakademieczsk

aesculap akadeMIe - součást skupiny B. Braun

Vědecká rada:
plk. prof. Mudr. Miroslav Ryska, csc.
prof. Mudr. Milan kokavec, phd. 
prof. Mudr. čestmír neoral, csc.
prof. Mudr. sylvie opatrná, ph.d.
prof. Mudr. Radovan pilka, ph.d.
prof. Mudr. štěpán svačina, drsc., MBa
doc. Mudr. Martin Balík, ph.d., edIc
doc. Mudr. pavel těšínský
doc. Mudr. Miroslav vaverka, csc.
doc. Mudr. Roman zachoval, ph.d.

 
doc. Mudr. Róbert Rusnák, phd.  
Mudr. Jozef adam, phd.
Mudr. František Hampl
Mudr. Jiří chrobok, ph.d.
Mudr. Jarmila kohoutová
Mudr. vladimír vojanec
phdr. Martina šochmanová, MBa 
Mgr. Michal Hojný
Mgr. darja Hrabánková-navrátilová 
Ing. Jiří petráček

Jsme součástí světové vzdělávací instituce skupiny B. Braun. 
koncern B. Braun patří k největším výrobcům 
zdravotnických produktů na světě. díky konstruktivnímu 
dialogu se zdravotníky vyvíjíme stále kvalitnější 
a bezpečnější výrobky a služby.

dIaloG pRo žIvot

kurzy aesculap akademie se vyznačují prvotřídní kvalitou 
a jsou akreditovány příslušnými lékařskými společnostmi 
a mezinárodními lékařskými organizacemi. 

pořádáme semináře, konference a workshopy pro 
lékaře, nelékařské zdravotnické obory a zdravotnický 
management. vědecká rada pak zaručuje důkladnou volbu 
řečníků a výběr témat.


