
ODBORNÁ KONFERENCE
HOJENÍ RAN V KOSTCE
POŘADATEL: 
Fakultní nemocnice Olomouc, Fakulta zdravotnických věd 
Univerzity Palackého v Olomouci, Česká společnost pro 
léčbu ran, Česká asociace sester – neonatologická sekce, 
pediatrická sekce, Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester
 
DATUM KONÁNÍ: 
20. 3. 2020 od 8.00 do 15.00 hodin 

MÍSTO KONÁNÍ: 
FN Olomouc, II. interní klinika gastroenterologická 
a geriatrická, budova Y  1PP blok 2, posluchárna 1, 2, 3 

ODBORNÝ GARANT : 
Ing. Andrea Drobiličová, hlavní sestra FNOL, proděkanka 
pro kvalitu a pro praktickou výuku, FZV UPOL

prof. Ph.Dr. Andrea Pokorná, Ph.D., EPUAP a ČSLR, 
proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační 
technologie Lékařské fakulty Masarykova univerzita v Brně, 
přednostka katedry – Katedra ošetřovatelství a porodní 
asistence Masarykova univerzita v Brně

Mgr. Lenka Šeflová, ČSLR, vrchní sestra II. interní 
kliniky - gastroenterologické a geriatrické FNOL

Akce je určena pro neonatologické a dětské sestry od začátečníků po experty. 

ODBORNÁ TÉMATA
Otlaky/dekubity způsobené 
zdravotnickými přístroji/pomůckami

Dekubity

Chronické rány

Poškození kůže identifikačními náramky, 
adhezivy

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
Úvod do problematiky prevence 
poškození kůže a terapie ran se 
zaměřením na neonatologické pacienty, 
novorozence, kojence a děti 

Kazuistiky z praxe

Představení  projektu sledování dekubitů 
u novorozenců  

VYZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
proděkanka pro nelékařské studijní programy a informač-
ní technologie Lékařské fakulty, přednostka katedry – Ka-
tedra ošetřovatelství a porodní asistence, Česká společnost 
pro léčbu ran (ČSLR) - člen výboru, Česká asociace sester 
(ČAS) - sekce pedagogická, sekce onkologická, pracovní 
skupina pro kvalitu ošetřovatelské péče, European Wound 
Management Association (EWMA) - člen výboru (EWMA 
Council), European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) - 
Evropský poradní panel pro otázky dekubitů - člen výboru 
(EPUAP Trustee) 

PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková  
náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání, Národní 
centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 
Brno, redakční rada portál Dekubity.eu, Česká asociace sester 
(ČAS) – sekce zdravotně sociální, legislativní komise 

Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.
specialistka na hojení ran (KARIM VFN a Interní oddělení 
Strahov  VFN v Praze), Česká společnost pro léčbu ran (ČSLR) 
- člen výboru
a další 

Přihlášení na akci je možné na emailu: Svetlana.Kasubova@fnol.cz  Těšíme se na Vás.


