IV Forum Leczenia Ran Before
14–17 października 2020 roku

Dzień I – 14.10.2020 (Środa)
16:00–16:50
(50’)

Sesja inauguracyjna

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

16:00–16:10
(10’)

Otwarcie Konferencji

Dr hab. n. med. Marek
Kucharzewski – Prezes
Zarządu Stowarzyszenia
Naukowego Leczenia Ran
oraz
Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia Naukowego
Leczenia Ran

16:10–16:30
(20’)

Nowoczesność w leczeniu ran

Prof. dr. hab. n. med.
Aleksander Sieroń,
dr h.c. mult., Konsultant
krajowy w dziedzinie
angiologii

16:30–16:50
(20’)

Leczenie ran w domu pacjenta w obliczu pandemii – perspektywa
polskich pielęgniarek

Mgr Mariola Łodzińska
– Wiceprezes Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych

16:50–17:45
(55’)

SESJA I. NOWOCZESNE METODY I TECHNOLOGIE W LECZENIU RAN – cz. 1.:
Rany z obciążeniem bakteryjnym i wysiękiem

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

16:50–17:05
(15’)

Oczyszczanie rany i pobudzanie gojenia ran z obciążeniem bakteryjnym

Dr hab. n. med. Marek
Kucharzewski

17:05–17:20
(15’)

Clinical assessment of a foam dressing containing growth
factor enhancing hydrated polyurethanes
(Ocena kliniczna opatrunku piankowego zawierającego
uwodniony poliuretan stymulujący działanie czynników wzrostu)

Prof. Hans Smola
Professor of Dermatology
(Cologne, Germany)

17:20–17:35
(15’)

Quo vadis rano – opieka nad pacjentem w nowych realiach

Mgr Krzysztof Sumiński

17:35–17:45
(10’)

Runda Q&A – pytania od uczestników (kanał – chat)

17:45–19:15
(90’)

SESJA II. NOWOCZESNE METODY I TECHNOLOGIE W LECZENIU RAN – cz. 2.:
Nadążyć za aktualną wiedzą i możliwościami

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

17:45–18:00
(15’)

It’s high time to be up to date with the recent medical
knowledge
(Najwyższy czas, by być na bieżąco z najnowszą wiedzą
medyczną)

Prof. Axel Kramer
(Greiswald University,
Germany)

18:00–18:20
(20’)

Algorytmy postępowania z raną trudno gojącą się w świetle
aktualnych wytycznych

Dr hab. n. med. Marek
Kucharzewski,
Mgr Elżbieta Szkiler

18:20–18:35
(15’)

Badania podstawowe a produkt końcowy dedykowany leczeniu ran

Dr Arno Siponnen
(Helsinki, Finland)

18:35–18:50
(15’)

Formuła kwasów żywicznych i lignanów jako skuteczna metoda
leczenia ran o różnej etiologii w praktyce pielęgniarskiej

Mgr Elżbieta Szkiler

18:50–19:05
(15’)

Zastosowanie antyseptyków i maści hydrofilowej w podologii

Mgr Magdalena Wolska-Jachimowska

19:05–19:15
(10’)

Runda Q&A – pytania od uczestników (kanał – chat)

19:15–20:25
(70’)

Sesja III. RANY W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

19:15–19:30
(15’)

ABC higieny rany

Mgr Zuzanna Konrady

19:30–19:45
(15’)

Postępowanie z raną krok po kroku – praktyczne wskazówki

Mgr Sylwia Rogowska

19:45–20:00
(15’)

Pacjent z raną nowotworową

Mgr Monika Aleksy-Polipowska

20:00–20:15
(15’)

Zastosowanie kontrolowanego podciśnienia w leczeniu głębokich
ran odleżynowych w opiece niestacjonarnej

Dr hab. n. o zdr. Dariusz
Bazaliński, prof. UR

20:15–20:30
(15’)

Runda Q&A – pytania od uczestników (kanał – chat)

Dzień II – 15.10.2020 (czwartek)
16:00–17:25
(85’)

SESJA IV. OWRZODZENIA GOLENI NA TLE NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

16:00–16:15
(15’)

Co nowego w leczeniu owrzodzeń żylnych?

Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Rybak

16:15–16:30
(15’)

Znaczenie leczenia patologii żyły głównej dolnej i żył biodrowych
w leczeniu owrzodzeń żylnych

Prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Oszkinis

16:30–16:45
(15’)

Kompresjoterapia – wytyczne 2019/2020

Dr n. med. Marcin
Kucharzewski

16:45–17:00
(15’)

Przełomowe efekty w leczeniu owrzodzeń żylnych

Dr n. med. Grzegorz
Krasowski

17:00–17:15
(15’)

Diagnostyka i leczenie owrzodzeń kończyn dolnych

Dr n. med. Dorota Merholz

17:15–17:25
(10’)

Runda Q&A – pytania od uczestników (kanał – chat)

17:25–18:35
(70’)

SESJA V. ZESPÓŁ STOPY CUKRZYCOWEJ – WYZWANIA DLA ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

17:25–17:40
(15’)

Stopa cukrzycowa – spojrzenie chirurga naczyniowego

Prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Oszkinis
(chirurg naczyniowy)

17:40–17:55
(15’)

Zespół stopy cukrzycowej – zagrożenia mikrobiologiczne
i skuteczne ograniczanie

Prof. dr hab. n. med.
Marzenna Bartoszewicz
(mikrobiolog kliniczny)

17:55–18:10
(15’)

Zespół stopy cukrzycowej – wyniki badań klinicznych a codzienna
praktyka

Dr n. med. Sebastian Borys
(diabetolog)

18:10–18:25
(15’)

Zespół stopy cukrzycowej w praktyce pielęgniarskiej

Mgr Anna Mirosz
(pielęgniarka)

18:25–18:35
(10’)

Runda Q&A – pytania od uczestników (kanał – chat)

18:35–19:25
(50’)

SESJA VI. RANY CHIRURGICZNE – POSTĘPOWANIE Z RANĄ TRUDNO GOJĄCĄ SIĘ

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

18:35–18:55
(20’)

Rana pooperacyjna – zapobieganie i redukcja powikłań.
Wytyczne i doświadczenia własne

Dr n. med. Ewa Sztuczka

18:55–19:15
(20’)

Nigdy się nie poddawaj – chirurg w trudnych ranach pooperacyjnych
i śródoperacyjnych

Dr n. med. Bartosz Mańkowski

19:15–19:25
(10’)

Runda Q&A – pytania od uczestników (kanał – chat)

19:25–21:00
(95’)

Sesja VII. LECZENIE OPARZEŃ

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

19:25–19:40
(15’)

Rola chirurga w leczeniu oparzeń

Lek. Jakub Nowakowski

19:40–19:55
(15’)

Leczenie oparzeń na przykładzie konkretnych przypadków
Pododdziału Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Lek. Agnieszka Ławnicka

19:55–20:10
(15’)

Profilaktyka zakażeń w oddziale oparzeń

Mgr Beata Śpiewak

20:10–20:25
(15’)

Zastosowanie ADM (acellular dermal matrix) w ranach o różnej
etiologii

Dr n. med. Wojciech Łabuś

20:25–20:40
(15’)

Zastosowanie owodni w płytkich oparzeniach

Dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła

20:40–20:55
(15’)

Oczyszczanie ran oparzeniowych metodą enzymatyczną

Film instruktażowy
demonstrujący metodę
NexoBrid®

20:55–21:00
(5’)

Runda Q&A – pytania od uczestników (kanał – chat)

Dzień III – 16.10.2020 (Piątek)
16:00–17:40
(100’)

SESJA VIII. Z MENU GOJENIA RAN – ŻYWIENIE

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

16:00–16:20
(20’)

Nie ma leczenia bez żywienia

Dr n. med. Grzegorz
Krasowski

16:20–16:35
(15’)

Rozpoznawanie niedożywienia

Mgr Zuzanna Konrady

16:35–16:55
(20’)

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych

Dr n. med. Grzegorz
Krasowski

16:55–17:10
(15’)

Powikłania leczenia żywieniowego – jak sobie radzić?

Mgr Zuzanna Konrady

17:10–17:30
(20’)

Z menu gojenia ran – porozmawiajmy o przygotowaniu

Prof. dr hab. n. med. Tomasz
Banasiewicz

17:30–17:40
(10’)

Runda Q&A – pytania od uczestników (kanał – chat)

17:40–18:35
(55’)

SESJA IX. RANA ZAKAŻONA – SKUTECZNOŚĆ TERAPII W OPARCIU O DOWODY

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

17:40–17:55
(15’)

Do rany w dwutakcie – jak skutecznie walczyć z zakażeniem?

Prof. dr hab. n. med.
Marzenna Bartoszewicz

17:55–18:10
(15’)

Miejscowe zakażenie rany – skuteczność terapii opartej na sile
dowodów naukowych

Dr hab. n. med. Adam Junka

18:10–18:25
(15’)

Zakażenie w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej

Dr n. med. Bożena Mospan

18:25–18:35
(10’)

Runda Q&A – pytania od uczestników (kanał – chat)

18:35–21:35
(180’)

NIE MA TEORII BEZ PRAKTYKI – BLOK WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH

Czas
prezentacji

Tytuł wykładu

Wykładowca

Patronat

18:35–19:05
(20’ + 10’ Q&A)

Siedem grzechów głównych w leczeniu ran

Dr n. med. Grzegorz Krasowski

HARTMANN

19:05–19:35
(20’ + 10’ Q&A)

Zarządzanie owrzodzeniem żylnym
– opatrunki, kompresjoterapia

Lek. Michał Olszewski

HARTMANN

19:35–20:05
(20’ + 10’ Q&A)

Co, gdzie i kiedy – czyli postępowanie z raną
zgodne z najnowszymi wytycznymi

Mgr Anna Daudzward

URGO

20:05–20:35
(20’ + 10’ Q&A)

Prawidłowe oczyszczanie i zaopatrzenie rany
głębokiej

Mgr Agnieszka Klepacka

MOLNLYCKE

20:35–21:05
(20’ + 10’ Q&A)

T.I.M.E. – wyścig z czasem w opracowaniu rany

Dr n. med. Wojciech
Wilczyński

SMITH & NEPHEW

21:05–21:35
(20’ + 10’ Q&A)

Postępowanie praktyczne z raną zakażoną

Dr n. farm. Przemysław
Dalkowski, Mgr Sebastian
Chmielewski

BBRAUN

Dzień iv – 17.10.2020 (sobota)
Panel dyskusyjny I „Następny proszę” (Panel Live)
Czas panelu

Problematyka dyskusji

Paneliści

15:00–17:00
(120’)

Kanwa – przypadki kazuistyczne panelistów zawierające omówienie przypadku pacjenta od początku procedur: pierwsza wizyta, wywiad, wprowadzenie metod
wspomagajacych, żywienie, dobór taktyki, opatrunki,
podciśnienie domowe, co zrobić przy braku skuteczności, kiedy myśleć o rekonstrukcji/przeszczepie itd. Omawianie poszczególnych case’ów jednocześnie poparte
wspólną dyskusją panelową, komentarzami i polemiką.

1. Panelista i moderator – prof. dr hab.
n. med. Tomasz Banasiewicz
2. Panelista komentator – dr hab. n. med.
Marek Kucharzewski
3. Panelista komentator – dr n. med.
Grzegorz Krasowski
4. Panelista komentator – dr n. med. Adam
Bobkiewicz
5. Panelista komentator – mgr Zuzanna
Konrady

Panel II. POROZMAWIAJMY o… PRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA RANY
I ZABEZPIECZENIE SKÓRY WOKÓŁ RANY (Panel Live)
Czas panelu

Problematyka dyskusji

Paneliści

17:00–18:30
(90’)

Kanwa – materiał fotograficzny i filmowy z praktyk
pielęgniarskich panelistów.
Założenia: porozmawiajmy głośno o rażących błędach
w pielęgnacji i opiece nad pacjentem z raną o różnych
etiologiach. Obalmy mity i nakreślmy schematy i algorytmy prawidłowego postepowania w świetle obowiązujących wytycznych i wiedzy naukowej.
W panelu ponadto: wspólna dyskusja na temat problematyki zdrowotnej i organizacyjnej w ośrodkach
stacjonarnych (szpitale, ZOL-e) i w opiece domowej.
Rola pielęgniarki w procesie leczenia ran, współpraca
interdyscyplinarna a realia.

1. Prowadzący i moderator – mgr
Zuzanna Konrady
2. Panelista komentator – mgr Marta
Leśnik
3. Panelista komentator – mgr Elżbieta Szkiler
4. Panelista komentator – mgr Anna
Mirosz
5. Panelista komentator – mgr Bogumiła
Aziewicz-Gabis

Panel III. POROZMAWIAJMY O... DYSKUSJA O PACJENTACH Z PROBLEMAMI
STOMII (Panel live)
Czas panelu

Problematyka dyskusji

Paneliści

18:30–19:40
(70’)

Kanwa – wykład wprowadzający:
Stomia i problemy skórne wokół stomii
Założenia: porozmawiajmy głośno o rażących błędach
w pielęgnacji i opiece nad pacjentem stomijnym. Jakie
są realia i trudności w opiece na linii pielęgniarka-pacjent.
W panelu: wspólna dyskusja na temat problematyki
opieki nad chorym ze stomią, jak przygotowć pacjenta do pielęgnacji stomii okiem pielęgniarki i stomika.
W panelu będą omawiane najczęstsze problemy, takie
jak: dobór i dostępność sprzętu stomijnego, powikłania skórne wokół stomii (takie jak owrzodzenia, grzybice), aspekt psychologiczny radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej i inne.

1. Prowadzący i moderator – mgr
Elżbieta Szkiler
2. Panelista komentator – Beata Cwalina
3. Panelista komentator – mgr Paulina
Szymańska
4. Panelista komentator – Mirosława
Kamyczura
5. Panelista komentator – Aneta Florczyk

Zachęcamy do czynnej interakcji z panelistami, którzy będą na bieżąco śledzić Państwa komentarze i pytania (kanał – chat)
19:40

Zakończenie Konferencji – podsumowanie i wnioski
końcowe

Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski
oraz
Zarząd Stowarzyszenia Naukowego
Leczenia Ran

