Program konference RANDE 2019, hotel Vitality, Vendryně u Třince
čtvrtek 9. května 2019
7:30 - 16:00

Registrace účastníků konference

Dopolední program konference

Rande 2019
Nová sportovní hala Vitality

čtvrtek 9. května 2019

čtvrtek 9. května 2019

9:00 Slavnostní zahájení
Stryja J.
Hofštetrová Knotková M.
Pokorná A.

(Stryja, Hofštetrová, Pokorná)
prezident kongresu RanDe 2019
NCO NZO Brno, ministerstvo zdravotnictví České republiky
Lékařská fakulta MU Brno

9:20 Dekubity
P1
P2
P3

Workshopová místnost - sportovní hala
čtvrtek 9. května 2019

Expozice zúčastněných firem

(Hofštetrová, Saibertová)

Workshopová místnost - sportovní hala

Saibertová S. - Teoretické znalosti sester o dekubitálních lézích
Hofštetrová-Knotková M. - Portál Dekubity.eu
Pokorná A. - Validizovaný dataset pro sběr dat o tlakových lézích a nová doporučení

10:15 Atypické rány I
(Pokorná, Bučková)
P4
O’Brien J.J. - Atypical wounds (EWMA document)
P5
Lipový B. - Toxická epidermální nekrolýza v moderním patofyziologickém a diagnosticko-terapeutickém schématu
P6
Bučková H. - Komplexní péče o pacienty v EB Centru FN Brno
11:30 Jak zvýšit efektivitu terapie ulcerací?
(Jirkovská, Krupová)
P7
Jirkovská A. - Recidivy syndromu diabetické nohy a infekce
P8
Kuczera J. - Životní styl pacientů s ICHDK před a po invazivním výkonu
Jirkovská J. - Aktivní spolupráce podiatrického pacienta - “Jak na to?”
P9
P10 Pokorná A. - Patient centered care v managementu dekubitů – nový přístup anebo jen nová terminologie?
12:30 14:00 Přestávka na oběd v prostorách restaurace a konferenčního sálu hotelu Vitality

Expozice zúčastněných firem

Workshopová místnost - sportovní hala
10.00-10.45

Expozice zúčastněných firem

Workshop: Zevní kompresivní terapie (Salvatella s.r.o.)
Workshopová místnost - sportovní hala
11.00-11.45

Workshop: Cesta k efektivnímu hojení ran (Molnlycke)
12:00-12:45
11:30 - 13:45 Oběd v prostorách restaurace Workshop: Existují nové možnosti hojení chronických ran? Praktické zkušenosti
a konferenčního sálu hotelu Vitality
(Leram)

Přestávka na prohlídku expozice firem

Nová sportovní hala Vitality
14:00

čtvrtek 9. května 2019
Poziční dokumenty EWMA. Pokročilé metody léčby nehojících se ran

Workshopová místnost - sportovní hala

čtvrtek 9. května 2019
Expozice zúčastněných firem

(Stryja, Martinka)

P11
P12
P13
P14

Marques A. - Advanced therapies in wound management (EWMA dokument)
Martinka E. - Aktuálne možnosti lokálnej liečby chronických defektov na nohách diabetikov s dôrazom na využitie amniovej membrány
Stryja J. - Amniová membrána v terapii ulcercí na bérci
Kubok R. - Rekonstrukční operace těžké deformity obou nohou po opaření III. st.1,5 letého dítěte
15:30 Atypické rány II
(Pekárková, Pokorná)
P15 Litvik R. - Primární kožní difúzní velkobuněčný lymfom dolních končetin – kazuistika
P16 Rotschein P. - Spinocelulární karcinom u pacientů s EB
P17 Vokurková J. - Funkčnost ruky u pacientů s EB
P18 Bartlová A. - Ulcerace v graviditě - kazuistika
P19 Wertzová V. - Maligní ulcerující kožní nádory
P20 Litvik R. - Diferenciální diagnostika celulitidy bérců
P34 Pokorná A. - GLOBIAD - inkontinenční dermatitida
17:00-18:00 Coffee break v prostorách restaurace a lobby baru hotelu Vitality

Workshop: Efektivní management infekce, ranné sekrece a otoků (Essity)

Workshopová místnost - sportovní hala
e-posterová sekce - 14.00 hod. Lobby bar P35
Krupová L. - Možnosti ambulantní podtlakové terapie
v léčbě ran
Expozice zúčastněných firem

Zakončení prvního dne konference

pátek 10. května 2019
7:30 - 12:00

Registrace účastníků konference RanDe 2019 a sekce pro pacienty a osoby pečující o osoby blízké

Dopolední program konference

Nová sportovní hala Vitality
pátek 10. května 2019

P25

Ševčíková N. - Současné možnosti paliativní péče v intenzivní medicíně
(Stryja, Oberreiter)
Stryja J. - Dokument EWMA Infekce v místě chirurgického výkonu (2019)
Oberreiter M. - Infikovaná poranění v bojových misích - léčebné postupy
Stryja J. - Ranné komplikace v České republice - data z Národního zdravotnického informačního systému
Vrátná R. - Využití krytí StopBac v léčbě popálenin

10:30 Infekce v místě chirurgického výkonu
P26
P27
P28
P29

12:00 Komplexní léčba nehojících se ran
P30
P31
P32
P33

Konferenční sál hotelu Vitality

pátek 10. května 2019

9:00 Efektivní terapie ulcerací
(Krupová, Turková)
P21 Krupová L. - Proces budování centra pro léčbu ran v ČR
P22 Doležel R. - Rány léčené, vyléčené a nedohojené - děláme maximum?
P23 Varechová H. - Cerdak v ambulantní chirurgii
P24 Turková A. - RANDE – nejen pro seniory a o seniorech

(Slonková, Kulakowská)

9:15 - 11:00

Sekce pro pacienty a osoby pečující o osoby blízké

Projekt EWMA - Život s chronickou ránou, Projekt EPUAP
P36

P37

Śmigová R. - Nepojistné sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením
Wenglorz D. - Buerger a já

P38
P39

Boštíková S. - Zdravotnické prostředky pro hendikepované

P40

Hrkalová A. - Vliv antidepresiv na léčbu chronické rány - kazuistika

P41

Czudková D. - Zevní kompresivní terapie v domácím prostředí - workshop

Kowalczyk J. - Specifika komunikace
s dlouhodobě nemocným

Kulakovská A. - Využití alternativních přípravků v hojení pooperačních ran

11:00 - 11:15 Coffee break v prostorách restaurace a lobby baru hotelu Vitality
11:15 - 12:30
Sekce pro pacienty a osoby pečující o osoby blízké

Wierzgoń M. - Jak racionálně diagnostikovat postižení tepen u kritické končetinové ischémie
Slonková V. - Komplexní léčba venózních bércových ulcerací
Vrzalová D. - Možnosti nutriční podpory v léčbě chronických ran

P42
P43
P44

Neumannová L. - Porušení celistvosti kůže u pacientů s PEG
Heckel A. - Ergonomie práce při ošetřování imobilní osoby
Dvořáková J. - Polohování a prevence dekubitů - workshop ve spol. s Vitapur

12:30

Závěr Sekce pro pacienty a osoby pečující o osoby blízké

13:10 Slavnostní zakončení konference, předávání certifikátů o účasti na konferenci

čtvrtek 9. května 2019
13,00 - 13,45

14,00 - 14,45

Workshop: Nové možnosti debridementu u bércových vředů (Schülke)

