II. interní klinika a Ortopedická klinika
LF UP v Olomouci a FN Olomouc,
Česká společnost pro léčbu rány,
Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci
a společnost Solen srdečně zvou na

LÉČBA
A OŠETŘOVÁNÍ
RAN V PRAXI
19. – 20. října 2006
OLOMOUC

H L AV N Í S P O N ZO R
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

LÉČBA A OŠETŘOVÁNÍ RAN V PRAXI

POŘADATEL

II. interní klinika a Ortopedická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc,
Česká společnost pro léčbu rány, Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci
a společnost Solen

DATUM KONÁNÍ

19.–20. říjen 2006

MÍSTO KONÁNÍ

Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b, Olomouc (dále jen RCO)
(výšková budova v bezprostřední blízkosti hlavního vlakového nádraží)

ODBORNÝ
KOORDINÁTOR

Bc. Lenka Šeflová

KONGRESOVÝ
POPLATEK

lékaři – 400 Kč, sestry – 400 Kč, studenti – 250 Kč,
Registrace na místě: lékaři – 500 Kč, sestry – 500 Kč, studenti – 350 Kč
(V ceně je zahrnuto: občerstvení a vstup na společenský večer)

PŘIHLÁŠKY
K ÚČASTI

Rychlé a jednoduché přihlášení na www.solen.cz, nebo vyplněné přihlášky
zašlete do 6. 10. 2006 na adresu organizačního sekretariátu.

ORGANIZAČNÍ
SEKRETARIÁT

Marta Křepelová, SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc,
tel.: 582 397 457, 777 557 415, fax: 582 396 099,
e-mail: krepelova@solen.cz

PARKOVÁNÍ

K parkování doporučujeme využít podzemní garáže,
které se nacházejí u RCO.

REGISTRACE

Foyer před hlavním sálem Pegasus,
první den konference 19. 10. 2006 od 8:30 hod.,
druhý den 20. 10. 2006 od 8:00 hod.

DOKLAD
O ÚČASTI

Doklad o účasti bude vydán druhý den konference 20. 10. 2006
od 12:00 hod na registraci a bude ohodnocen certifikátem pro lékaře
a 6 kredity pro sestry.

STRAVOVÁNÍ

pro účastníky je zajištěno občerstvení během přestávek mezi jednotlivými
přednáškovými bloky. Oběd je možno zakoupit při registraci v hodnotě 60 Kč.

SPOLEČENSKÝ
VEČER

se bude konat přímo v Regionálním centru ve čtvrtek 19. 10. 2006
od 19:30 hod. Zahájen bude rautem a večerem bude provázet rómská
cimbálová kapela Štefana Jánošky.
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KONGRESOVÉ
MATERIÁLY

Každý účastník obdrží kongresovou tašku,
která obsahuje program a reklamní materiály.

UBYTOVÁNÍ

Každý účastník si zajišťuje sám, k dispozici jsou omezené předjednané
kapacity v hotelech SIGMA (tel.: 585 232 076–9) a FLORA (tel.: 585 422 200).
Při rezervaci pokojů na recepci prosím uveďte, že jste účastníkem

nový pokoj

standart

apartmán
standart

jednolůžkový

1 125 Kč

675 Kč

927 Kč

dvoulůžkový

1 485 Kč

1 035 Kč

1 404 Kč

hotel SIGMA

hotel FLORA
jednolůžkový

1 580 Kč

dvoulůžkový

2 152 Kč

lékařského kongresu pořádaného společností SOLEN pro získání
zvýhodněných cen uvedených v tabulkách:
ANKETA

Zpětnou vazbu mezi pořadateli a účastníky zajišťuje pravidelná anketa.
Je to zdroj důležitých informací, podnětů a připomínek, na základě
kterých přibližujeme program i organizaci kongresu potřebám účastníků.
Z respondentů ankety losujeme výherce zajímavých cen.

``` 3

PROGRAM
Čtvrtek – 19. 10. 2006
OD 8.30

Registrace

9.55–10.00

Zahájení

10.00–11.30

Vlhké hojení v praxi I. / garant: MUDr. Jan Stryja
• Klasifikace terapeutických krytí na rány – J. Stryja
• Využití alginátů a vlákna hydrofiber v chirurgické ambulanci – E. A. Gorbunov
• Vaccum – Assisted closure v léčbě chirurgických infekcí v kardiochirurgii –
M. Šimek, L. Ječmínková, J. Grulichová, P. Gráfová, P. Němec
• Firemní sympozium Hartmann-Rico
Výhody vlhké terapie – V. Nerad

11.30–11.45

přestávka

11.45–13.15

Vlhké hojení v praxi II. / garant: Markéta Koutná
• Využití metod molekulární biologie v terapii ran –
R. Molíková, M. Bezdičková, F. Wágner, Z. Michalíková
• Léčba Hyiodyne u pacientů s dehiscentními ranami – P. Nováková, K. Hlucháňová
• Využití enzymů – kombinace živé a neživé formy – H. Vlhová
• Jak ušetřit nákladně – zkušenosti z praxe – M. Koutná

13.15–14.15

oběd

14.15–15.45

Kožní defekty / garant: MUDr. Dominika Diamantová
• Ischemický defekt – úloha praktického lékaře – J. Stryja, D. Říha
• Bércový vřed – B. Žuffová
• Kontaktní alergická dermatitida – D. Diamantová
• Léčba Hyiodine u polymorbidního pacienta – Z. Holanová, H. Šavrdová

15.45–16.00

přestávka

16.00–17.30

Komplexní péče o pacienta s chronickou ranou
garant: MUDr. Eugene Alexandr Gorbunov, Ph.D.
• Infekce chronických ran a stříbro – E. A. Gorbunov
• Poruchy výživy, příčiny, diagnostika v terénní praxi – D. Vrzalová, T. Grossmanová
• Léčebné možnosti poruchy výživy – D. Vrzalová
• Péče o pacienty s chronickými ranami a důležitost následné péče – M. Holoubková

od 19.30

Společenský večer – zahájíme rautem a večerem bude provázet rómská cimbálová Štefana Jánošky.

Pořadatelé si vyhrazují právo provádět v programu ještě drobné změny.
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PÁTEK – 20. 10. 2006
09.00–11.00

Vedení dokumentace, ekonomické aspekty, ošetřovatelské
a sociální služby / garant: Hana Pekárková
• Pomoc sociálních služeb v domácím ošetřování ran – D. Balutová
• Péče o klienta s chronickým defektem v domácí péči a spolupráce s ošetřujícím lékařem – H. Pekárková
• Nové trendy v oblasti zdravotnických prostředků – změny v číselníku VZP – M. Hrdá
• Webová databáze nozokomiálních nákaz (včetně MRSA) od roku 1966 – K. Bořecká

11.00–11.10

přestávka

11.10–12.40

Komplikace diabetu / garant: doc. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
• Zásady lokální terapie syndromu diabetické nohy – A. Jirkovská
• Bakteriální osídlení diabetické rány a proces hojení (teorie a naše zkušenosti) –
J. Pástorová, M. Kusalová, L. Sobotka, A. Šmahelová, P. Čermák, L. Voráčková
• Co učinili odborníci pro léčbu diabetické nohy – tříletá kazuistika –
R. Chlup, J. Holá, V. Hrubá, A. Kočí
• Firemní sympozium – 3M

12.40–13.40

oběd

13.40–15.05

Edukační programy v hojení ran / garant: PhDr. M. Svěráková
• Směrnice CDC pro prevenci infekce v místě chirurgického výkonu – R. Podstatová
• Faktory nezbytné pro hojení chronických ran – E. Brtníková, M. Štefková
• Projekt „Hojení 21“ – vzdělávání veřejnosti – M. Svěráková
• Edukace pacientů v ambulanci chronických ran – A. Kabátková

15.05–15.10

• International humanity – R. Podstatová

15.10–15.20

přestávka

15.20–16.50

Stomie, komplikace / garant: MUDr. Jiří Kincl
• Tracheostomie – péče o tracheostomované pacienty – J. Kincl, J. Pokorný
• Ošetřování pacienta se stomií, komplikace – N. Kubíková
• Ošetřovatelská péče o pacienta s chronickou ránou infikovanou MRSA – M. Králová, G. Luňáková
• Korozivní ezofagitida – J. Vernerová, M. Horáková

16.50–17.00

Závěr
POSTERY
• Aplikační systémy enterální a parenterální výživy – D. Vrzalová
• Užití alginátů při hojení chronických ran – kazuistiky – J. Ponížilová
• Lokální aplikace stříbra v léčbě ranných infekčních komplikací v kardiochirurgii –
Lenka Ječmínková, M. Šimek, M. Vysoudilová, L. Jehličková, P. Gráfová
• Mezioborová spolupráce při léčbě chronické rány – M. Franců, A. Pospíšilová,
M. Mičudová E., M. Melicharová, R. Eysseltová, B. Jelínková, M. Smejkalová
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INFORMACE
Doprava k Regionálnímu
centru Olomouc
Budova RCO je výšková dvacetipatrová dominantní stavba,
která stojí přímo naproti hlavnímu vlakovému nádraží
a je viditelná již zdaleka.

SMĚR OD BRNA

sjezd z dálnice na Olomouc – centrum, dále v Olomouci odbočit na směr
Hranice, Přerov (čtyřproudová cesta), sjezd na hlavní vlakové nádraží
a krajský úřad (druhý sjezd za řekou Moravou).

SMĚR OD
MOHELNICE

pořád po okruhu až ke sjezdu na hlavní vlakové nádraží (druhý sjezd
za řekou Moravou).

SMĚR
OD OSTRAVY

sjezd z dálnice na Olomouc – centrum (čtyřproudová cesta),
v Olomouci sjezd na hlavní vlakové nádraží
(první sjezd po přejezdu železničního mostu).

Doprava k hotelům
od Regionálního centra
HOTEL FLORA / Krapkova 34, 779 00 Olomouc,
tel.: (+420) 585 422 200, fax: (+420) 585 421 211, 585 413 129,
e-mail: hotelflora@hotelflora.cz, www.hotelflora.cz
Jedná se o moderní desítipatrový hotel umístěný v klidové části Olomouce v těsném sousedství městských parků, v e kterých se konají
květinové výstavy Flora Olomouc. Je vzdálen jen deset minut pěší
chůze od historického centra města.
AUTOMOBILEM se od Regionálního centra k hotelu dostanete po třídě Kosmonautů stále po hlavní přes světelné křižovatky a na 5. světelné křižovatce odbočíte doleva směr Brno, Prostějov tj. na ulici
Havlíčkovu. Na této ulici odbočíte na druhé odbočce doprava do ulice Krapkova. Zde se hotel nachází. Hotel má parkoviště až pro 160
osobních aut a 10 autobusů a 4 garáže.
Od Regionálního centra se do hotelu dopravíte také TRAMVAJÍ č. 1 směr Nová ulice. Vystoupíte ve
stanici výstaviště Flóra, cca 400 m od tramvajové zastávky začíná ulice Krapkova kde hotel najdete.
Součástí hotelu je Balneo centrum, které nabízí komplexní relaxační služby (bazén, masáže, whirpool, floating, sauna).
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HOTEL SIGMA / Jeremenkova 36, 772 11 Olomouc,
tel.: (+420) 585 232 076-9, fax: (+420) 585 231 670,
e-mail: recepce@sigmahotel.cz, www.sigmahotel.cz
Hotel je postavený v roce 1982 nachází se cca 200 m od Regionálního
centra Olomouc, kde je kongres pořádán. Součástí hotelového ubytování je nově zrekonstruovaná restaurace s českou kuchyní a výborná čínská restaurace.
Parkovat je možno v hotelové garáži či v zadním traktu hotelového komplexu. V bezprostřední blízkosti jsou podzemní garáže, které
jsou součástí Regionálního centra Olomouc.

Tip pro volný čas…
OLOMOUC – páté největší město v České republice ležící přímo v srdci Moravy je právem nazýváno
„perlou na zelené podušce“. Toto stotisícové město položené na řece Moravě je tradiční obchodní
a dopravní křižovatkou a vytváří bránu do pohoří Jeseníků. Díky svému historickému významu,
starobylé univerzitě, kulturní, vojenské a církevní tradici se město oprávněně stalo centrem Olomouckého kraje. Centrum Olomouce obklopené prstencem bohatých parků a středověkých hradeb
má po Praze statut druhé nejstarobylejší a největší památkové rezervace v České republice. Můžete navštívit např.:
• Radnice a sloup Nejsvětější Trojice – budovu radnice nemůže v Olomouci přehlédnout žádný z návštěvníků města. Spolu se sloupem Nejsvětější Trojice, který je v seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO, tvoří nejvýraznější dominanty hlavního olomouckého náměstí. V samém centru města najdete 6 barokních kašen, Katedrálu sv. Václava, jehož součástí
je i Arcidiecézní muzeum.
• Arcidiecézní muzeum – je muzeum evropského významu, které je jedinou kulturní institucí
svého druhu v ČR. Stálá expozice představuje umělecké skvosty z 12. až 18. století, jednu z nejlepších středoevropských kolekcí starého malířství, trezorové poklady olomouckých arcibiskupů. Václavské náměstí 3, Olomouc, tel.: 585 514 190, www. olmuart.cz, denně mimo pondělí
10:00–18:00 (středa a neděle volný vstup).
• Bazilika minor Navštívení Panny Marie, Bazilika je nejvýznamnější dominantou kraje.Najdete ji na Svatém Kopečku u Olomouce. Celý areál sloužil jako letní sídlo premonstrátů z kláštera Hradisko. Při návštěvě papeže Jana Pavla II. v květnu 1995 byl poutní chrám prohlášen za
baziliku minor. www.ado.cz/poutni/kopecek/kopecek.htm.
• Botanická zahrada, sbírkové skleníky ve Smetanových sadech – svým rozsahem jsou jedny
z největších v ČR. V palmovém, kaktusovém, tropickém a subtropickém skleníku každou roční
dobu raší, kvetou a přinášejí plody desítky nejexotičtějších druhů rostlin, proto jsou návštěvníkům přístupny téměř po celý rok s výjimkou zimních měsíců. tel: 585 726 111, www.flora-ol.cz.
• ZOO Olomouc, Darwinova 29, Sv. Kopeček u Olomouce, tel: 585 385 348,
mail: zoo@olomouc.com, www.zoo.olomouc.com.
Další zajímavosti najdete na www.olomouc.com, www.olomoucko.cz
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MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDICÍNA PRO PRAXI, GALÉN

Přihlášky zašlete do 16. 10. 2006* na adresu:
Marta Křepelová, SOLEN, s.r.o.
Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
tel: 582 396 038, 777 557 415, fax: 582 396 099
e-mail:krepelova@solen.cz

Rychlé a jednoduché přihlášení:
www.solen.cz
*Po tomto datu bude účtován poplatek jako při registraci na místě.
Přihlášky sester již z kapacitních důvodů nemohou být přijímány.
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