
Digital Dialog

KRÓtKi KURS DiagNoStYKi laBoRatoRYJNEJ Dla PiElĘgNiaREK, 

PoŁoŻNYCH i NiE tYlKo   

 
15.12.2021 godz. 12:30 i 17:00

Scientific Dialog

o czym będziemy rozmawiać:

1. Wpływ jakości badań laboratoryjnych na proces terapeutyczny / proces pielęgnowania

2. Jak poprawnie pobrać materiał do badań laboratoryjnych, aby zapobiec błędom przedlaboratoryjnym? Wiarygodność wyników 
- rola pobierającego materiał do badań

3. Badania laboratoryjne, na które kieruje Pielęgniarka i Położna - o czym należy pamiętać?

4. ocena parametrów krytycznych - jak pobrać materiał, jak interpretować badanie? 

5. Diagnostyka laboratoryjna w systemach jakości wdrażanych w podmiotach leczniczych

6. Studium przypadków 
  

Webinar objęty patronatem:

Dziekana Wydziału nauk o Zdrowiu collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Wydziału nauk o Zdrowiu Uniwersytetu opolskiego 



Dialog - DEDiCatED to liFE.

*Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami Fundacji Akademia Aesculap, zaznacz w formularzu rejestracji zgodę: 
„Chcę otrzymywać na bieżąco najnowsze newslettery oraz zaproszenia na inne wydarzenia od Akademii Aesculap na podany 
wyżej adres e-mail“.

ZaReJeStRUJ SiĘ

goDziNa 17:00

oRgaNizatoR

Fundacja akademia aesculap
ul. tysiąclecia 14
64-300 Nowy tomyśl
tel. + 48 61 44 20 350
e-mail: info@aesculap-akademia.pl

PREzENtER - MoDERatoR

PREzENtER

mgr piel. Maria Budnik-Szymoniuk
Pielęgniarka, specjalista w dziedzinie zarządzania 
w ochronie zdrowia, nauczyciel akademicki 
w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, 
ekspert w dziedzinie procedur wysokiego ryzyka

goDziNa 12:30

dr n. o zdr. Maria cianciara
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych, Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi

dr n. o zdr. elżbieta Szlenk-czyczerska
Pielęgniarka anestezjologiczna, specjalista pie-
lęgniarstwa ratunkowego, absolwentka studiów 
podyplomowych w zakresie gerontopedagogiki, 
nauczyciel akademicki w instytucie Nauk o zdro-
wiu Uniwersytetu opolskiego

mgr aleksandra Kowalska
Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 
specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycz-
nej, kierownik Banku Krwi z Pracownią immuno-
logii transfuzjologicznej w Wojewódzkim Szpitalu 
Dziecięcym w Bydgoszczy

dr n. o zdr. Marta lewicka
Specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego, 
pielęgniarka pracująca w oddziale anestezjolo-
gii i intensywnej terapii Dziecięcej, asystent w 
Katedrze Pielęgniarstwa zachowawczego CM im. 
l. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w toruniu

mgr piel. Magdalena Michalska
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjo-
logicznego i intensywnej opieki, zawodowo 
związana z pediatrią w obszarze aiit. Kieruje 
pracą personelu pielęgniarskiego. Wykładowca na 
kursach i specjalizacjach

https://akademiaaesculap.clickmeeting.com/2krotki-kurs-diagnostyki-laboratoryjnej-dla-pielegniarek-poloznych-i-nie-tylko/register?_ga=2.60042413.1265861728.1638708077-793686255.1597650727
info@aesculap-akademia.pl
https://www.facebook.com/FundacjaAkademiaAesculapPolska
https://akademiaaesculap.clickmeeting.com/krotki-kurs-diagnostyki-laboratoryjnej-dla-pielegniarek-poloznych-i-nie-tylko/register?_ga=2.99757854.1265861728.1638708077-793686255.1597650727

