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AESCULAP ACADEMY – a B. Braun company

DIALOG – DEDYKOWANY ŻYCIU.

Aesculap Akademia jest jednym z wiodących ośrodków 
szkoleń medycznych dla wszystkich, którzy  zawodowo, 
z pasją i ambicją poświęcają się ludzkiemu zdrowiu.  
Z wykorzystaniem  innowacyjnych metod i technologii 
oferujemy najwyższej jakości przekaz wiedzy, oparty na 
globalnie rozpoznawalnych kryteriach jakościowych.

 
Aesculap Akademia ma swoje korzenie w koncernie B. Braun, 
który od ponad 175 lat chroni i dba o ludzkie zdrowie 
i życie. Dzięki organizowanym warsztatom oraz konfe-
rencjom zgodnie z ideą naszej firmy matki  – dzielimy się 
wiedzą (ang. SHARING EXPERTISE). 

Kursy Aesculap Akademii skierowane są do personelu 
branży medycznej, dla którego istotną wartością jest 
rozwój zawodowy. Szkolenia odbywają się w przyjaznej 
atmosferze, w warunkach które jak najbardziej mają 
odzwierciedlać rzeczywistość kliniczną.  Zdobyta pod-
czas kursów wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie  
w codziennej pracy i tym samym wpłynie na jakość życia 
pacjentów oraz personelu medycznego. ROLA FARMACEUTY W AKREDYTACJI 

SZPITALA 

     

26-27 maja 2017
Niepołomice |  Polska



PROGRAM SZKOLENIA ZGŁOSZENIE

Imię i nazwisko 

Miejsce pracy 

Adres 

Telefon, fax 

E-mail

Zapisy przyjmujemy mailowo lub telefonicznie:
e-mail: paulina.dymkowska@bbraun.com
tel. 882 172 742 

Opłata za udział 50 PLN: - obejmuje udział w szkoleniu, 
zakwaterowanie, wyżywienie, materiały oraz certyfikaty.

Informacje o koncie, na które należy dokonać opłaty za 
udział : PKO BP o/ Nowy Tomyśl 
11 1020 4144 0000 6102 0159 0785 

Termin wpłaty do 17.05.2017 r.

  Współpraca:

26 maja 2017

13:00  Zameldowanie w hotelu

14.00  Rejestracja uczestników

15.00 dr farm. Krystyna Chmal-Jagiełło

 - rola i zadania zespołu ds. farmakoterapii

 - receptariusz szpitalny

 - zlecanie leku

 - dokumentacja medyczna

 - zlecanie leków bez zleceń lekarskich

 - kontrola apteczek – wymogi akredytacyjne

 - przygotowywanie leków z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa

 - system oznakowania przygotowanych leków

 - działania niepożądanych leków – incydent 
medyczny   a wada jakościowa

18.00 mec. Jarosław Lech

 Błędy w farmakoterapii - problemy prawne 

27 maja 2017
 
9.00         dr. farm. Krystyna Chmal-Jagiełło, 
             mgr. Maria Szymoniuk Budnik, 
             dr. farm. Maciej Stawny
               Warsztaty – praca  w grupach:

               Grupa A –  Bezpieczne przygotowanie leków   
           w systemie zamkniętym.

               Grupa B – Żywienie pozajelitowe, aktywacja       
       worków.

13.00       Podsumowanie i test.

AESCULAP AKADEMIA
Paulina Dymkowska | ul. Tysiąclecia 14 | 
64-300 Nowy Tomyśl
Telefon  +48 61 44 20 350 |  +48 882 172 742
info@aesculap-akademia.pl

organizuje w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów 

w oparciu o Studium Kształcenia Podyplomowego 

Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego kurs

Rola farmaceuty w akredytacji szpitala

Termin kursu: 26-27 maja 2017

Kierownik kursu: 
dr farm. Krystyna Chmal-Jagiełło

Forma zaliczenia kursu: test 

Każdy uczestnik kursu otrzyma 10 punktów edukacyjnych 
twardych.

MIEJSCE KURSU:
Hotel Zamek Królewski w Niepołomicach
ul. Zamkowa 2
32-005 Niepołomice 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  Wydział Farmaceutyczny


