
Zaproszenie

Organizator szkolenia:

Patronat honorowy:

Patronat honorowy:

Główni partnerzy:

Patronat medialny: 

na bezpłatne
szkolenie

8:30 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 14:00

14:00 - 14:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:55

15:55 - 16:05

16:05 - 17:00

17:30

Rejestracja

Niedożywienie: występowanie i 
konsekwencje dla pacjenta w szpitalu, 
domu i opiece przewlekłej

Wskazania do leczenia żywieniowego

Żywienie doustne: rodzaje diet, 
realizacja, monitorowanie

Przerwa

Żywienie dojelitowe drogą dostępu 
sztucznego: rodzaje dostępu, rodzaje 
diet, sposoby podaży, monitorowanie, 
powikłania – profilaktyka i leczenie

Lunch

Żywienie pozajelitowe: rodzaje dostępu, 
składniki mieszanin, realizacja, 
powikłania – profilaktyka i leczenie

Finansowanie leczenia żywieniowego

Przerwa

Warsztaty: praktyczne aspekty żywienia 
doustnego

Przerwa

Warsztaty: praktyczne aspekty żywienia 
dojelitowego

Kolacja

9:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 -12:10

12:10 -13:00

13:00-13:10

13:10-14:30

14:30 - 15:30

 

Higiena rany – podstawowy czynnik 
w procesie gojenia ran 
Rany w praktyce pielęgniarki – 
- zbór przypadków 
Przenieś swoje srebro na 
wyższy poziom 

Przerwa 

Dobór opatrunków specjalistycz-
nych do rodzaju rany

Perspektywa pacjenta i opiekuna

Ruch jako lekarstwo - czyli 
możliwości terapeutycznego 
oddziaływania na chorego 
wymagającego opieki 

Przerwa

Transfery pacjenta w łóżku i poza 
nim. Handling. 
Pozycje ułożeniowe chorego

Lunch

W razie pytań prosimy o kontakt
 pod numerami telefonu

tel. 887 118 118
tel. 887 119 119

DZIEŃ 1 DZIEŃ 2

AGENDA SZKOLENIA

Kielce — 27-28.11.2021
Hotel Grand, ul. Sienkiewicza 78

Białystok — 04-05.12.2021
Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7

Opole — 11-12.12.2021
Hotel Weneda, ul. 1 Maja 77

www.pielegniarki.prenatalis-polska.pl
Obowiązuje rejestracja poprzez stronę:

Serdecznie zapraszamy na szkolenie 
obejmujące praktyczne aspekty żywienia, 

leczenia ran i rehabilitacji. 
Szkolenie jest bezpłatne, przeznaczone dla 

pielęgniarek posiadających uprawnienia 
do odwiedzania pacjentów w domu.
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