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Szanowni Państwo,
w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w Warsztatach Dobrej Praktyki Leczenia Ran.
Celem

Warsztatów

Dobrej

Praktyki

Leczenia

jest

podnoszenie

kwalifikacji

zawodowych

oraz przekazanie praktycznych umiejętności związanych z diagnostyką i leczeniem ran przewlekłych.
Warsztaty doszkalające mają wymiar praktyczny i dedykowane są wszystkim, którzy chcą pogłębić
wiedzę w zakresie leczenia ran, jak i tym, którzy pragną rozpocząć pracę w tym obszarze.
Dziękujemy, że jesteście z nami, niezależnie od miejsca pracy, którymi są poradnie, oddziały
czy praktyka pielęgniarska lub lekarska. Podczas Warsztatów będziecie Państwo mogli zapoznać się
zarówno z najnowszymi metodami diagnozowania i leczenia pacjentów z ranami przewlekłymi,
ale także z najnowszymi środkami służącymi do skracania czasu ich gojenia, takimi jak coraz
nowocześniejsze urządzenia do terapii podciśnieniowej, aktywne opatrunki czy systemy do odciążania
ran.
To pierwsze spotkania organizowane przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran w formule kontaktowej,
po trudnym czasie pandemicznym, tym bardziej dziękujemy, że jesteście z nami!

dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran

09:00 – 09:45

Rejestracja uczestników

09:45 – 10:00

Otwarcie Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia Ran PTLR
dr hab. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, dr hab. med. Maciej Sopata,
dr n. med. Marzanna Stanisławska (SIPiP), mgr Jolanta Dynarska

10:00 – 10:30

Wykład Specjalny - Bo do tanga trzeba dwojga - o skutecznej współpracy
lekarza i pielęgniarki słów kilka
prof. dr hab. med. Tomasz Banasiewicz, mgr Jolanta Dynarska

10:30 – 11:15

Warsztat 1 - Higiena rany w ranach z obfitym wysiękiem (Convatec)
mgr Sylwia Rogowska

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:15

Warsztat 2 - MOIST czyli jak skrócić TIMe (Molnlycke)
mgr Agnieszka Klepacka

12:15 – 13:00

Warsztat 3 - Jak nie dopuścic do powstawania odleżyn? (ARJO)
dr hab. med. Maciej Sopata

13:00 – 13:15

Warsztat 4 - Nowe narzędzia w pracy przy pacjencie z odleżynami (Real Olsztyn)
dr Piotr Brewka

13:15 – 14:00

Przerwa obiadowa

14:00 – 14:45

Warsztat 5 - Leczenie ran to umiejętność łączenia terapii - ABI, kompresjoterapia,
opatrunki, podciśnienie (Aspironix)
mgr Renata Osęka, mgr Marzena Witek

14:45 – 15:30

Warsztat 6 - Ocena właściwości tętnic oraz ryzyka sercowo - naczyniowego (DIABETICA)
Klaudia Zubrzyńska

15:30 – 15:45

Przerwa kawowa

15:45 – 16:30

Warsztat 7 - Jak spowolnić aktywność metaloproteinaz w trudno gojących się ranach?
(URGO)
dr Sebastian Borys, mgr Anna Daudzward

16:30 – 16:45

Dyskusja podsumowująca

16:45 – 17:00

Wręczenie nagród - zakończenie Warsztatów
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