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Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci s dialyzačními středisky 
B. Braun Avitum s.r.o..

SCIENTIFIC DIALOG



V rámci celoživotního vzdělávání sester nabízí Aesculap 
Akademie ve spolupráci s B. Braun Avitum certifikovaný 
kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR k získání 
zvláštní odborné způsobilosti.

CÍL KURZU:
Cílem je připravit všeobecnou sestru pro poskytování vysoce 
specifické ošetřovatelské péče o nemocné léčené eliminačními 
metodami.

ČASOVÁ DOTACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:
Celý kurz je sestaven ze 6 na sebe navazujících modulů, 
rozsah výuky je 7 x 1 den teoretické výuky, celkem 52 hodin 
a probíhá v Praze. Praktická výuka je v rozsahu 40 hodin 
na akreditovaných střediscích v ČR.

VSTUPNÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO KURZU:
K přihlášce na certifikovaný kurz je třeba přiložit:

 � Ověřenou kopii Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 
bez odborného dohledu (dále jen Osvědčení)

 � V případě, že nejste držiteli Osvědčení, je nutno k přihlášce 
na certifikovaný kurz přiložit ověřené kopie dokladů 
o získání odborné způsobilosti v oboru všeobecná sestra

 � Čestné prohlášení o praxi na dialýze min. 3 měsíce
 � Cizí státní příslušníci přikládají k přihlášce rozhodnutí MZČR 
o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání 
na území České republiky

Kopie dokladů i čestné prohlášení zašlete před zahájením 
kurzu na e-mail: aesculap-akademie.cz@bbraun.com

TÉMATA JEDNODENNÍCH MODULŮ:
 � Management eliminačních metod
 � Specifika ošetřovatelské péče a péče o cévní přístupy 
u dialyzovaných pacientů

 � Hemodialyzační technologie
 � Specifická péče o pacienta léčeného peritoneální dialýzou 
(PD) a domácí HD

 � Problematika nutrice a medikace u nemocných se selháním 
ledvin

 � Psychosociální a hygienické aspekty ošetřovatelské péče 
v nefrologii

INFORMACE



TERMÍN: květen - listopad 2021

Předběžně stanovené dny teoretické výuky: 

13. května 2021 
27. května 2021 
3. června 2021 
22.-23. září 2021 
14. října 2021 
4. listopadu 2021

Termín praktické výuky bude domluven s účastníkem 
po začátku kurzu. Změna termínů vyhrazena.

POČET ÚČASTNÍKŮ: max. 25 v jednom kurzu

REGISTRAČNÍ POPLATEK: 12.100,- Kč vč. DPH

Registrační poplatek zahrnuje teoretickou výuku, praxi 
na dialyzačním středisku, školící materiály během výukových 
dnů. Registrační poplatek je splatný dle pokynů zaslaných 
každému přihlášenému do emailu.

Ubytování a dopravu si každý účastník hradí a zajišťuje sám.

STORNO REGISTRACE:

Registrační poplatek Vám bude vrácen v plné výši pouze 
v případě, že se odhlašujete nejpozději 21 dní před 
plánovaným termínem akce. Při pozdějším odhlášení je storno 
poplatek ve 100% výši registračního poplatku.

On-line přihlášku naleznete na www.aesculap-akademie.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



AESCULAP AKADEMIE - součást Skupiny B. Braun

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 - DEDICATED TO LIFE

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.

Vědecká rada 2019 - 2021 Česká republika:
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., EDIC
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
MUDr. Július Örhalmi, FASCRS

MUDr. Lukáš Sákra, Ph.D.
MUDr. Michael Stern, MBA
MUDr. Vilma Benešová
MUDr. Michal Šenkyřík
MUDr. Vladimír Vojanec
PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
PhDr. Pavlína Brímová, MBA
PhDr. Martina Šochmanová, MBA
Ing.  Marek Gajovský
Mgr. Jana Nováková, MBA
Mgr. Darja Hrabánková-Navrátilová

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
 www.linkedin.com/company/aesculap-academy



PROGRAM

ČTVRTEK 14. ŘÍJNA 
09:00 - 16:00

08:30  Otevření virtuální místnosti

DOPOLEDNÍ BLOK

09:00 Úvod

 I. blok přednášek - Problematika nutrice a medikace  
 u nemocných v terminálním stadiu onemocnění  
 ledvin (ESRD) - Jitka Palatová, DiS.

  Fyziologie výživy - základní živiny a fyziologie výživy

  Poruchy metabolismu u nemocných s chronickým 
selháváním ledvin

  Problémy s přípravou a zajištěním stravy při 
chronických onemocněních 

  Nutriční režim u nemocných před zacházením RRT a 
po transplantacích ledvin

  Nutriční režim u nemocných při HD a PD 
12:00 Oběd 

ODPOLEDNÍ BLOK

12:30  II. blok přednášek - Problematika nutrice a medikace 
u nemocných v terminálním stadiu onemocnění 
ledvin (ESRD) - PharmDr. Jana Gregorová, Mgr. Eliška 
Dvořáčková, Ph.D.

  Základní lékové skupiny, které pacienti užívají při 
onemocnění ledvin - farmakologické minimum

  Základní přehled o antikoagulační terapii (heparin, 
LMWH) - aplikace, účinek

  Správné podání - správné načasování vybraných 
léčiv vzhledem k zahájení RRT

  Správní příprava a aplikace vybraných léčiv, odběry 
plazmatických hladin léčiv


