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ZAPROSZENIE
Z ogromną przyjemnością zapowiadamy 28. Konferencję Europejskiego 
Towarzystwa Leczenia Ran, EWMA 2018. Konferencja EWMA 2018 
zrzesza europejską i międzynarodową społeczność specjalistów w 
zakresie leczenia ran, którym przyświeca wspólny cel coraz lepszej 
opieki nad pacjentami. 

Czekamy na Was w Krakowie!
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Tematem konferencji jest:

Kraków: Nowe Horyzonty w Leczeniu Ran
Konferencja EWMA 2018 będzie koncentrować się na tym, jak ważne 
jest usprawnione i ustawiczne kształcenie lekarzy, pielęgniarek, 
fizjoterapeutów i innych pracowników ochrony zdrowia w zakresie 
leczenia ran.

Technologie leczenia ran rozwijają się dynamicznie, oferując nowe 
możliwości leczenia, które powinny znaleźć zastosowanie w praktyce 
po zweryfikowaniu ich opłacalności i korzyści dla pacjentów. Rozwój 
ten podkreśla wagę nowoczesnego i ustawicznego kształcenia w 
warunkach interdyscyplinarnych. Aspekty technologiczne i edukacyjne 
to dwa istotne elementy poszukiwania i poszerzania nowych 
horyzontów w leczeniu ran.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W 
 KONFERENCJI?
Konferencja EWMA oferuje wysoki poziom prezentacji naukowych, 
stwarza okazję do nawiązania kontaktów i stanowi doskonałą szansę 
wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach międzynarodowej społecz-
ności medycznej.

Weź udział w EWMA 2018, aby:

n zdobyć nową wiedzę i poznać najlepsze praktyki związane z 
najnowszymi badaniami i postępowaniem w leczeniu ran. 91% 
uczestników konferencji EWMA 20171 potwierdza, że miało okazję 
wykorzystać zdobytą podczas konferencji wiedzę w swojej 
praktyce klinicznej.

n poznać badaczy i klinicystów z całego świata. 97% uczestników 
konferencji EWMA 20171 nawiązało kontakty zawodowe z innymi 
uczestnikami. 

n uczestniczyć w kluczowych sesjach naukowych o wysokim 
poziomie merytorycznym, sesjach abstraktowych, praktycznych 
warsztatach, sesjach fokusowych i gościnnych, organizowanych 
przez inne towarzystwa medyczne prezentujące najnowsze 
doniesienia. 90% uczestników deklaruje, że program konferencji 
był źródłem nowych wiadomości.1

n spotkać się z dostawcami i wymienić się doświadczeniami w 
zakresie zaawansowanych technologii i produktów do leczenia 
ran. 94% uczestników uważa, że odwiedzenie stoisk wyst-
awowych miało znaczenie dla ich codziennej pracy.1

1 Sondaż wśród uczestników EWMA 2017



SESJE KLUCZOWE
W programie znajdą się zarówno nowe tematy, ważne dla europejskiej społeczności specjalistów w 
zakresie leczenia ran, jak i tematy, które zdobyły już popularność podczas wcześniejszych edycji 
konferencji EWMA. Sesje te dotyczyć będą postępów w edukacji i badaniach naukowych w 
dziedzinach takich jak epidemiologia, patologia, diagnostyka, profilaktyka i leczenie ran. 

Sesje kluczowe obejmują najistotniejsze dla EWMA obszary, takie jak:
n Sesja otwarcia: Kraków: nowe horyzonty w leczeniu ran
n Stopa cukrzycowa
n Owrzodzenia kończyn dolnych i zapobieganie ich nawrotom – aktualny stan wiedzy
n Rany nietypowe – narzędzia do diagnostyki i współczesnej terapii
n Technologie informacyjne
n Obciążenie kosztami leczenia ran/ ekonomika zdrowia
n Diagnostyka i ocena ran
n Zakażenie miejsca operowanego
n Zaawansowane terapie
n Odleżyny w warunkach opieki nieostrej
n Oparzenia
n Owrzodzenia tętnicze

ŚCIEŻKI EWMA
Całodzienne ścieżki tematyczne są szczególnie popularne wśród uczestników konferencji EWMA, 
ponieważ sprzyjają bardziej pogłębionej dyskusji.

Ścieżki tematyczne podczas EWMA 2018 to:
n Unaczynienie
n Oparzenia
n Stopa cukrzycowa
n  Profilaktyka i kontrola zakażeń (IPC), w tym program leczenia przeciwdrobnoustrojowego i 

zakażenia miejsca operowanego

WARSZTATY
Warsztaty odbywają się zazwyczaj w mniejszym gronie niż sesje kluczowe, sesje fokusowe czy sesje 
doniesień wolnych. 

Warsztaty EWMA są interaktywne i dają uczestnikom możliwość dogłębnego przedyskutowania 
poszczególnych aspektów tematów poruszanych podczas sesji. 

Warsztaty obejmą następującą tematykę:
n  Leczenie ran po wypisie – omówienie studiów przypadków 
n  Jak czytać artykuły naukowe? Zrozumienie podstaw
n  Chirurgiczne opracowanie rany
n  Egzema u pacjenta z owrzodzeniami kończyn dolnych
n  Odciążanie
n  Powierzchnie podparcia redukujące ucisk i przynoszące ulgę pacjentom oraz skuteczna 

zmiana pozycji pacjentów mająca na celu zminimalizowanie ryzyka
n  Higiena rąk a rany

WSTĘPNY PROGRAM

Konferencja obejmuje 

2-dniowy program polski, a takż

e kilka sesji kluczowych, ścieżek 

 tematycznych i warsztatów tłumaczonych 

symultanicznie z języka angielskiego  

na język polski. 



SESJE FOKUSOWE
Sesje fokusowe to możliwość zagłębienia się w określony temat. 
Odbywają się one w mniejszym pomieszczeniu i zwykle uwzględniają 1 
lub 2 prelegentów:

Sesje fokusowe w 2018 roku to:
n  Czy każdy pacjent przestrzega zaleceń?
n  Ból w leczeniu ran
n  Rany nietypowe – jaką postawisz diagnozę?
n  Obrzęk limfatyczny i lipidowy
n  Angiologia
n  Rola opieki pielęgniarskiej w warunkach wielodyscyplinarnej 

współpracy
n  Biofilm a rany
n  Leczenie ran na przestrzeni całego życia

SPOTKANIA Z EKSPERTAMI
Wiele takich spotkań odbędzie się w strefie e-plakatów. W nieformal-
nych okolicznościach uczestnicy konferencji będą mogli posłuchać i 
porozmawiać z wiodącymi ekspertami w dziedzinie leczenia ran.

SESJE GOŚCINNE
EWMA zaprasza wiele instytucji do zorganizowania sesji gościnnych 
podczas EWMA 2018. Ma to na celu zacieśnienie współpracy naukowej 
i umożliwienie networkingu z udziałem organizacji aktywnie działają-
cych w obszarach powiązanych z leczeniem i zaopatrywaniem ran.

STRESZCZENIA NA DONIESIENIA WOLNE (USTNE), 
E-PLAKATY I PLAKATY PAPIEROWE
Streszczenia na sesje prezentacji ustnych oraz sesje plakatów 
elektronicznych i papierowych mogą być nadsyłane w następujących 
kategoriach:

Rany ostre n Środki przeciwdrobnoustrojowe n Nauki podstawowe  
n Oparzenia n Urządzenia i interwencje n Stopa cukrzycowa n  
Opatrunki n Edukacja n e-Zdrowie n Ekonomika zdrowia i wyniki  
n Opieka domowa n Zakażenia n Owrzodzenia kończyn n Podciśnie-
niowa terapia ran n Żywienie n Ból n Odleżyny n Profilaktyka n  
Jakość życia n Ocena ran n Studia przypadków (tylko e-plakaty)  
n Komunikacja zawodowa (tylko e-plakaty)

Wszystkie streszczenia powinny być przesłane online na www.
ewma2018.org

Termin nadsyłania streszczeń: 1 grudnia 2017



Opłaty rejestracyjne

Kategoria Do 6 marca 
2018 włącznie

7 marca – 
29 kwietnia 2018

Po 29 kwietnia 
2018

 PEŁNA REJESTRACJA NA 3 DNI KONFERENCJI:

  Członkowie EWMA i Członkowie 
Organizacji Współpracujących z EWMA1

466 € 
(378,87 € bez VAT)

550 € 
(447,15 € bez VAT)

614 € 
(499,19 € bez VAT)

  Pozostali 562 € 
(456,91 € bez VAT)

646 € 
(525,20 € bez VAT)

711 € 
(578,05 € bez VAT)

  Członkowie PTLR: lekarze, w tym lekarze 
asystenci i personel zarządzający

90 € 
(73,17 € bez VAT)

100 € 
(81,30 € bez VAT)

120 € 
(97,56 € bez VAT)

  Członkowie PTLR: pielęgniarki, 
 fi zjoterapeuci, dietetycy i podiatrzy

60 € 
(48,78 € bez VAT)

68 € 
(55,29 € bez VAT)

85 € 
(69,11 € bez VAT)

 REJESTRACJA NA 1 DZIEŃ KONFERENCJI:

  Członkowie EWMA, Członkowie 
 Organizacji Współpracujących z EWMA1 
oraz pozostali

304 € 
(247,16 € bez VAT)

336 € 
(273,17 € bez VAT)

400 € 
(325,20 € bez VAT)

Rejestracja jednodniowa – wstęp tylko do strefy wystawienniczej:

  Wstęp tylko do strefy wystawienniczej 
(bez możliwości wejścia na sesje i 
warsztaty)

Cena taka jak 
po terminie

311 € 
(252,85 € bez VAT)

377 € 
(306,50 € bez VAT)

1 Dotyczy członków Organizacji Współpracujących z EWMA – por.: http://ewma.org/who-we-work-with/
ewma-cooperating-organisations/

Ceny zawierają podatek VAT: 23%

REJESTRACJA
Rejestracja online rozpocznie się w listopadzie 2017 roku. 
Zachęcamy do śledzenia aktualizacji na stronie www.ewma2018.org.

UPRAWNIENIA
Opłata rejestracyjna obejmuje torbę konferencyjną, 
książkę programową, streszczenia (dostępne w 
aplikacji konferencyjnej), wstęp na wszystkie 
wydarzenia konferencyjne w programie (za 
wyjątkiem jednodniowej rejestracji na wystawę, 
która daje wstęp tylko do strefy wystawienniczej).

Konferencja obejmuje dwudniowy program polski 
oraz kilka sesji tłumaczonych symultanicznie z 
języka angielskiego na język polski.

Na miejscu będzie można zakupić posiłki i napoje.



INFORMACJE OGÓLNE 
ZAKWATEROWANIE
Firma Codan Consulting jest oficjalnym pośrednikiem EWMA 2018 w zakresie zakwatero-
wania w Krakowie i obsługiwać będzie wszelkie transakcje powiązane z zakwaterowa-
niem w mieście. Uczestnikom konferencji EWMA 2018 zostanie udostępniona lista hoteli 
różnych kategorii, oferujących zniżki dla uczestników wydarzenia. Dane kontaktowe 
znajdą Państwo na stronie www.ewma 2018.org

WYSTAWA
Wszyscy wiodący dostawcy z branży leczenia i zaopatrywania ran będą obecni podczas 
konferencji EWMA 2018. Warto zapoznać się z najnowszymi produktami i postępami w 
zakresie nowoczesnego leczenia ran.

APLIKACJA KONFERENCYJNA EWMA 2018 
Aplikacja konferencyjna będzie dostępna przed konferencją i zawierać będzie program 
konferencji, wszystkie streszczenia, informacje na temat prelegentów i wszelkie inne 
praktyczne informacje potrzebne uczestnikom. Proszę szukać aplikacji EWMA 2018 w 
App Store lub Google Play.

ROZRYWKA
Czwartek 10 maja: Wieczór Konferencji EWMA 2018
Informacje na temat charakteru spotkania oraz lokalizacji zostaną udostępnione w 
odpowiednim czasie na stronie www.ewma2018.org pod zakładką informacje ogólne 
(general information).

JĘZYKI
Konferencja obejmuje 2-dniowy program polski oraz kilka sesji kluczowych, ścieżek 
tematycznych i warsztatów tłumaczonych symultanicznie z języka angielskiego na język 
polski.

PUNKTY CME (EUROPEAN CONTINUED MEDICAL EDUCATIONAL 
CREDITS – EUROPEJSKIE PUNKTY KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO 
USTAWICZNEGO)
Zakłada się, że EWMA 2018, podobnie jak w poprzednich latach, uzyska akredytację 
EACCME® CME.

CENTRUM WIEDZY EWMA 
Zaloguj się na www.ewma.org i uzyskaj dostęp do Centrum Wiedzy EWMA, aby otrzymać 
darmowy dostęp do webcastów wybranych sesji, wszystkich e-plakatów i streszczeń z 
tej, a także poprzednich edycji konferencji EWMA.

KONTAKT Z SEKRETARIATEM KONFERENCJI
Sekretariat EWMA
Tel.: +45 7020 0305
ewma@ewma.org
www.ewma.org



LA
YO

U
T 

&
 P

R
IN

T:
 K

A
IL

O
W

 G
R

A
PH

IC
 · 

D
EN

M
A

R
K

 2
01

7

SPONSORZY KORPORACYJNI


