SZANOWNI PAŃSTWO!
Mamy przyjemność powitać Państwa na 28. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran – EWMA 2018. Konferencja
organizowana jest we współpracy z Polskim Towarzystwem
Leczenia Ran (PTLR).
Przed nami trzy dni pełne interesujących spotkań. Przygotowaliśmy dla Państwa różnorodny program obejmujący sesje plenarne i
abstraktowe, warsztaty, całodzienne ścieżki tematyczne, sesje
gościnne oraz sponsorowane sympozja satelitarne.
Temat przewodni konferencji to:

KRAKÓW - NOWE HORYZONTY W LECZENIU RAN
Konferencja EWMA 2018 będzie koncentrować się na znaczeniu
usprawnionego kształcenia ustawicznego lekarzy, pielęgniarek i
innych pracowników ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem
ran.
Technologie leczenia ran rozwijają się w niezwykle szybkim
tempie, oferując nowe możliwości leczenia, które mogą znaleźć
zastosowanie w praktyce po wykazaniu ich opłacalności i korzyści
dla pacjentów. Postępujący rozwój podkreśla także znaczenie
nowoczesnego kształcenia ustawicznego w warunkach inter
dyscyplinarnych. Aspekty technologiczne i edukacyjne to dwa
ważne elementy poszukiwania i poszerzania nowych horyzontów
w leczeniu ran.
Z przyjemnością będziemy gościć Państwa w Krakowie!

Alberto Piaggesi

Sue Bale

Sekretarz naukowy
Prezes EWMA
EWMA		

Maciej Sopata
Prezes PTLR
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PROGRAM RAMOWY – ŚRODA
GODZINA

SALA WISŁA

SALA DUNAJ

SALA BRATYSŁAWA

ŚRODA, 9 MAJA
09.30-10.00

Otwarcie konferencji

ŚRODA, 9 MAJA · REJESTRACJA: 7.30-18.00 · STOISKA WYSTAWOWE: 9.15-17.00

(

Transmisja na żywo z otwarcia
konferencji

)

)

(

)

10.00-11.30

Sesja inauguracyjna
„Kraków – Nowe horyzonty w
leczeniu ran”

11.30-13.45

11.45-13.30: Sesje e-plakatowe - Ekrany 2, 3 i 4: Leki przeciwbakteryjne; Opatrunki; Terapia podciśnieniowa

Transmisja na żywo sesji
inauguracyjnej
„Kraków – Nowe horyzonty w
leczeniu ran”

(

)

11.45-12.30: E-plakat - Ekran 1: Poznaj ekspertów: Mój najgorszy koszmar – stopa cukrzycowa
12.45-13.30: Sesja e-plakatowa - Ekran 1: Rany ostre
12.30-13.30
Sympozjum
satelitarne
sponsorowane przez
podmiot z branży

12.30-13.30
Sympozjum satelitarne sponsorowane przez podmiot z branży

(
13.45-15.00

)

Sesja fokusowa EWMA
„Wpływ mikro-środowiska na
przetrwanie drobnoustrojów w
ranach przewlekłych”

(

Sesja abstraktowa
„Ekonomika zdrowia a wyniki
leczenia”

)

(

)

Sesja e-plakatowa - Ekran 1: Przyrządy i interwencje 1
Zwiedzanie wystawy plakatów drukowanych: Rany ostre; Leki przeciwbakteryjne; Badania podstawowe;

15.30-16.30

Sympozjum satelitarne sponsorowane przez podmiot z branży

16.45-18.00

Sympozjum satelitarne sponsorowane przez podmiot z branży

)
)
)

(

)

Sympozjum satelitarne sponsorowane przez podmiot z branży

(

)

(

)

Przerwa
16.45-18.30
Sesja kluczowa
„Zaawansowane terapie w leczeniu
ran – możliwości i wyzwania”

Sesja kluczowa
„Owrzodzenie goleni i zapobieganie jego nawrotom – obecny stan
wiedzy”

(
(

Przerwa
Sesja
kluczowa, sesja fokusowa,

ścieżka EWMA
Warsztaty

(
(
(

Sesja abstraktowa
„Stopa cukrzycowa”

15.00-15.30

16.30-16.45
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(

Sesja fokusowa EWMA:
„Rany z uwzględnieniem
problematyki bólu”

)

)

S
 ympozjum satelitarne sponsorowane
przez podmiot z branży
Sesja abstraktowa
Ceremonia otwarcia

S
 esja e-plakatowa /
Zwiedzanie wystawy
plakatów drukowanych
Sesja gościnna

INFORMATION

) 	Język roboczy: angielski z tłumaczeniem symultanicznym na język polski
Język roboczy: angielski bez tłumaczenia

 	

Język roboczy: polski bez tłumaczenia
SALA WIEDEŃ B

SALA BUDAPEST C

DETAILED
PROGRAMME

SALA WIEDEŃ A

PROGRAMME
OVERVIEW

(
 	

E-POSTERS

SESSIONS

w leczeniu ran; Studencka sesja e-plakatowa

Oparzenia; Przyrządy i interwencje; Stopa cukrzycowa; Opatrunki
Sympozjum satelitarne sponsorowane
przez podmiot z branży

(
(

)
)

SPONSORS &
EXHIBITORS

Ścieżka polskojęzyczna
„Dermatologia w walce z owrzodzeniem”
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PROGRAM
POLSKOJĘZYCZNY

Ścieżka polskojęzyczna
„Owrzodzenie żylne goleni”

SATELLITE
SYMPOSIA

GENERAL
INFORMATION

Ścieżka polskojęzyczna
„Podejmowanie decyzji w przebiegu
stopy cukrzycowej – leczyć czy
amputować?”

PROGRAM RAMOWY – CZWARTEK
GODZINA

SALA WISŁA

SALA DUNAJ

SALA BRATYSŁAWA

Zapobieganie i kontrola zakażeń: „Nowe strategie doskonalenia programów zapobiegania
zakażeniom i ich kontroli”

Sesja abstraktowa
„Stopa cukrzycowa 2”

Rum LWOW B+C

CZWARTEK, 10 MAJA
08.30-9.30

Sesja abstraktowa
„Owrzodzenie goleni 1”

09.30-10.00

Sesje e-plakatowe -Ekrany 1, 2, 3 i 4: Ekonomika zdrowia a wyniki leczenia; Profilaktyka; Jakość życia;
Opieka w warunkach domowych i odżywianie; Owrzodzenie goleni 1

10.00-11.00

Sympozjum satelitarne
sponsorowane przez
podmiot z branży

CZWARTEK, 10 MAJA · REJESTRACJA: 7.30-18.30 · STOISKA WYSTAWOWE: 9.00-17.30

(

(
11.00-11.15
11.15-12.15

)

(

)

Sympozjum satelitarne
sponsorowane przez
podmiot z branży

)

Sesja fokusowa EWMA
„Rany nietypowe – jakie
rozpoznanie postawisz?”

(

)

)

Ścieżka tematyczna „Zapobieganie i kontrola zakażeń”
Wspólna sesja EWMA i BSAC
„Racjonalne stosowanie
antybiotyków w leczeniu ran”

(

Sesja abstraktowa
„Oparzenia i
opatrunki”

)

(

)

12.30-14.15: Sesje e-plakatowe - Ekrany 1, 2, 3 i 4: Oparzenia; E-zdrowie i ból; Badania podstawowe;
Stopa cukrzycowa
13.15-14.15
Sympozjum satelitarne
sponsorowane przez
podmiot z branży

(

13.15-14.15
Sympozjum satelitarne
sponsorowane przez
podmiot z branży

)

(

Sesja kluczowa
„Zdrowie skóry w centrum
uwagi: zapobieganie
rozdarciom skóry,
odleżynom i uszkodzeniom skóry związanych z
działaniem wilgoci”

15.30-16.00

Sesja e-plakatowa - Ekran 4: Przyrządy i interwencje 2
Zwiedzanie wystawy plakatów drukowanych: Edukacja; Ekonomika zdrowia i wyniki leczenia; Zakażenia;

16.00-17.00

Sympozjum satelitarne
sponsorowane przez
podmiot z branży

(

17.15-18.30

Sympozjum satelitarne
sponsorowane przez podmiot
z branży

(

Sesja kluczowa
„Rany nietypowe –
narzędzia diagnostyczne i
nowoczesne sposoby
leczenia”

)

)

(

)

Sympozjum satelitarne
sponsorowane przez
podmiot z branży

(

)

(

)

Sympozjum satelitarne
sponsorowane przez
podmiot z branży

)

Ścieżka tematyczna „Zapobieganie i kontrola zakażeń” „Model upośledzonej odporności na zakażenia bakteryjne
– stopa cukrzycowa”

(

Sesja kluczowa
„Oparzenia”

)

UROCZYSTA KOLACJA   Miejsce: Stara Zajezdnia Kraków – Wymagane osobne zaproszenia

Przerwa
Sesja
kluczowa, sesja fokusowa,

ścieżka EWMA
Warsztaty

(

Sesja gościnna EBA

Przerwa

(

20.00-24.00

)

Ścieżka tematyczna „Zapobieganie i kontrola zakażeń”
Sesja kluczowa
„Bezpieczne zabiegi chirurgiczne z uwzględnieniem
problemu zakażenia miejsca
operowanego”

)

14.30-15.30

17.00-17.15
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(

Break

(
12.15-14.30

)

S
 ympozjum satelitarne sponsorowane
przez podmiot z branży
Sesja abstraktowa
Ceremonia otwarcia

S
 esja e-plakatowa /
Zwiedzanie wystawy
plakatów drukowanych
Sesja gościnna

INFORMATION

) 	Język roboczy: angielski z tłumaczeniem symultanicznym na język polski
Język roboczy: polski bez tłumaczenia
SALA WIEDEŃ B

SALA BUDAPEST C

SALA PRAGA A

Ścieżka polskojęzyczna Warsztaty dotyczące oczyszczania ran

DETAILED
PROGRAMME

Liczba miejsc ograniczona

Ścieżka polskojęzyczna
„Terapia podciśnieniowa w
leczeniu ran – czy można
osiągnąć większą skuteczność?”

SESSIONS

Ścieżka polskojęzyczna
„Postępy w diagnostyce i
leczeniu biofilmu rany”

13.00-14.00
Warsztaty dotyczące oczyszczania ran

GENERAL
INFORMATION

Liczba miejsc ograniczona

SATELLITE
SYMPOSIA

Ścieżka polskojęzyczna
„Najlepsze polskie abstrakty
zgłoszone na EWMA 2018”

Owrzodzenie goleni; Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran; Ból; Odleżyny; Profilaktyka; Jakość życia; Opieka w warunkach
domowych i odżywianie; Ocena ran
Sympozjum satelitarne
sponsorowane przez podmiot
z branży

(

)
SPONSORS &
EXHIBITORS

Ścieżka polskojęzyczna
„Warsztaty ABPI”

E-POSTERS

SALA WIEDEŃ A

PROGRAMME
OVERVIEW

Język roboczy: angielski bez tłumaczenia

 	

Ścieżka polskojęzyczna
„Wspólna sesja
polsko-czeska”

(
(

)
)
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PROGRAM
POLSKOJĘZYCZNY

(
 	

PROGRAM RAMOWY – PIĄTEK
GODZINA

SALA WISŁA

SALA DUNAJ

SALA BRATYSŁAWA

PIĄTEK, 11 MAJA
08.30-9.45

Sesja kluczowa: „Diagnostyka i
ocena ran”

CZWARTEK, 10 MAJA · REJESTRACJA: 8.00-15.30 · STOISKA WYSTAWOWE: 9.15-15.45

(

Sympozjum na temat stopy
cukrzycowej „Wytyczne IWGDF
– Leczenie ran”

)

09.45-10.30

Sesje e-plakatowe - Ekrany 1, 2, 3 i 4: Edukacja; Zakażenia; Ocena ran; Owrzodzenie goleni 2

10.30-11.30

Sesja abstraktowa
„Stopa cukrzycowa 3”

(
11.30-11.45
11.45-12.45

)

Sesja fokusowa EWMA
„Dlaczego nie wszyscy pacjenci
poddawani leczeniu ran
przestrzegają zaleceń terapeutycznych?”

(

(

)

(

)

Diabetic Foot stream: IWGDF
Guidance: Prevention

)

Przerwa
Sesja abstraktowa: Rany ostre

Honorowy wykład

(

)

(

Ścieżka tematyczna „Stopa
cukrzycowa”: Międzynarodowa
Federacja Podiatrów (FIP-IFP)

)

(
13.00-14.15
Sesja kluczowa „Informatyka a
leczenie ran”

(

)

14.15-15.30

Sesja kluczowa
„Leczenie ran a kwestie finansowe”

15.35-16.00

Zakończenie konferencji i
wręczenie nagród

(

)

(

)

16.00-16.30

Przerwa
Sesja
kluczowa, sesja fokusowa,

ścieżka EWMA
Warsztaty
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)

12.45-14.15

S
 ympozjum satelitarne sponsorowane
przez podmiot z branży
Sesja abstraktowa
Ceremonia otwarcia

S
 esja e-plakatowa /
Zwiedzanie wystawy
plakatów drukowanych
Sesja gościnna

INFORMATION

) 	Język roboczy: angielski z tłumaczeniem symultanicznym na język polski
Język roboczy: polski bez tłumaczenia
SALA WIEDEŃ B

SALA PRAGA A

GENERAL
INFORMATION

E-POSTERS

SESSIONS

)

SATELLITE
SYMPOSIA

(

DETAILED
PROGRAMME

EWMA-PTLR
Wprowadzenie w tematykę leczenia ran
dla szkolących się pielęgniarek i lekarzy

SPONSORS &
EXHIBITORS

SALA WIEDEŃ A

PROGRAMME
OVERVIEW

Język roboczy: angielski bez tłumaczenia
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PROGRAM
POLSKOJĘZYCZNY

(
 	

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
WTOREK 8 MAJA
15.0018.00

Rejestracja, odbiór identyfikatorów i materiałów konferencyjnych

	Rejestracja

ŚRODA 9 MAJA
09.3010.00

Otwarcie konferencji

10.0011.30

Inauguracyjna sesja kluczowa: 
Kraków: nowe horyzonty w leczeniu ran

(

Alberto Piaggesi, Sekretarz naukowy EWMA
Sue Bale, Prezes EWMA
Maciej Sopata, Prezes PTLR oraz Arkadiusz Jawien, Członek Zarządu PTLR

(

)

sala Wisła
transmisja
na żywo
w sali
Bratysława

)

sala Wisła
transmisja
na żywo
w sali
Bratysława

Przewodniczący sesji: Alberto Piaggesi, Sue Bale

000 Globalna sytuacja demograficzne w zakresie ran przewlekłych po
roku 2020. Dane epidemiologiczne
David Margolis

001 Stopa cukrzycowa w remisji. Strategie zwiększające opłacalność
profilaktyki
David Armstrong

002 Pakiety opieki zdrowotnej: jak takie podejście może poprawić wyniki
leczenia?
Sue Bale
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11.4512.30

Spotkanie z ekspertami: mój najgorszy koszmar: 
stopa cukrzycowa

	e-plakat
ekran 1

11.4513.30

Sesja e-plakatowa: leki przeciwbakteryjne

	e-plakat
ekran 2

11.4513.30

Sesja e-plakatowa: opatrunki

	e-plakat
ekran 3

11.4513.15

Sesja e-plakatowa: leczenie ran podciśnieniem

	e-plakat
ekran 4

12.3013.30

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 134

(

)

12.3013.30

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 134


(
(
(

)
)
)

12.4513.30

Sesja e-plakatowa: rany ostre 

	e-plakat
ekran 1

13.1513.30

Studencka sesja e-plakatowa 

	e-plakat
ekran 4

Alberto Piaggesi

Przewodniczący: Jasmina Begic

Przewodniczący: Klaus Kirketerp-Møller
Przewodniczący: Lenka Veverkova

Przewodniczący: Maarit Ahtiala

Przewodniczący: Lenka Veverkova

	sala Wisła
sala
Bratysława

INFORMATION

ŚRODA 9 MAJA (cd.)
Sesja fokusowa EWMA: Rany na różnych etapach życia pacjenta

sala
Wiedeń B

Przewodniczący: Georgina Gethin, Sebastian Probst

PROGRAMME
OVERVIEW

13.4515.00

Leczenie ran u dzieci
Valentina Vanzi

Zmiany demograficzne a leczenie ran
Georgina Gethin

Rekomendacje i jakość życia starszych pacjentów
Sesja abstraktowa: Ekonomika zdrowia a wyniki leczenia 
Przewodniczący: Salla Seppänen, Giuseppe Turchetti

(

)

DETAILED
PROGRAMME

Sebastian Probst

13.4515.00

sala Dunaj

003 Ograniczanie środowiskowych kosztów leczenia ran za pomocą
mobilnego wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego
Jane Hampton

SESSIONS

004 Szacowany koszt hospitalizacji pacjentów z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego, poddawanych chirurgicznemu zamknięciu odleżyn
miednicznych w Ontario w Kanadzie: retrospektywne badanie
kohortowe
Laura Teague

005 Rzetelność algorytmów bazujących na danych administracyjnych w
zakresie identyfikowania pacjentów z urazami rdzenia kręgowego,
poddawanych chirurgicznemu zamknięciu odleżyn miednicznych
stopnia IV w Ontario w Kanadzie

E-POSTERS

Laura Teague

006 Resurfacing pięty techniką płatową uzależniony od unaczynienia,
lokalizacji i stanu otaczającej tkanki
Hye Kyung Lee

007 Epidemiologia i prewalencja leczenia szpitalnego hidradenitis
suppurativa (trądzika odwróconego): analiza populacyjna z Niemiec

GENERAL
INFORMATION

Natalia Kirsten

008 Wskaźnik korzyści dla pacjentów w leczeniu hidradenitis suppurativa
- nowe narzędzie oceny wyników na podstawie opinii pacjentów
Natalia Kirsten

009 Ekonomiczna ocena wpływu, kosztów i konsekwencji polityki
amerykańskiego programu ubezpieczenia zdrowotnego Medicare w
zakresie przewlekłych ran niepoddających się leczeniu
Marcia Nusgart

Przewodniczący: Edward Jude, Liezl Naude

(

)

sala
Bratysława

SATELLITE
SYMPOSIA

Sesja abstraktowa: Stopa cukrzycowa
010 Porównanie skuteczności terapii podciśnieniowej (NPWT) i
zaawansowanego wilgotnego leczenia ran (AMWT) w
owrzodzeniach stopy cukrzycowej
Muhammad Umair Shahid

SPONSORS &
EXHIBITORS

011 Opisowe studium terapii tlenem hiperbaryczym w zespole stopy
cukrzycowej i towarzyszące czynniki ryzyka amputacji kończyny
dolnej
Ana María Arnáiz-Garcia

012 Terapia tlenem hiperbarycznym w leczeniu owrzodzeń stopy
cukrzycowej: 10 lat doświadczeń tunezyjskich
Hedi Gharsallah

013 Czy skuteczność terapii tlenem hiperbarycznym można skorelować
ze stosunkiem neutrofili do limfocytów (NLR) u pacjentów z
owrzodzeniami stopy cukrzycowej?
Murathan Erkent
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PROGRAM
POLSKOJĘZYCZNY

13.4515.00

ŚRODA 9 MAJA (cd.)
014 Wstępne wyniki w zakresie skuteczności klinicznej i
mikrobiologicznej ultradźwiękowego oczyszczania ran (UAW) w
porównaniu z chirurgicznych oczyszczaniem w owrzodzeniach stopy
cukrzycowej. Randomizowane badanie kontrolowane
José Luis Lázaro Martínez

015 Porównanie skuteczności miejscowego i doogniskowego stosowania
EGF
Murat Kendirci

13.4515.00

Sesja fokusowa EWMA: Wyzwania, innowacje i współpraca w 
leczeniu obrzęku limfatycznego/obrzęku przewlekłego

sala
Lwów B+C

Leczenie obrzęku przewlekłego
Melanie J Thomas

Leczenie obrzęku przewlekłego
Karen Morgan

Collaboration – how do we improve collaboration
Melanie J Thomas, Karen Morgan

13.4515.00

Ścieżka polskojęzyczna: Podejmowanie decyzji w przebiegu 
stopy cukrzycowej – amputować czy leczyć?

sala
Wiedeń A

Przewodniczący: Prof. M. Małecki, Dr. B.Mrozikiewicz-Rakowska, Arkadiusz
Jawien

Podejmowanie decyzji – amputować czy leczyć – cz. 1
(sesja z głosowaniem)
B. Mrozikiewicz-Rakowska, P. Liszkowski

Jakie jest miejsce leczenia powikłań cukrzycy w systemie opieki
zdrowotnej w Polsce?
M. Małecki

Jakie są pierwsze rezultaty wdrożenia programu wsparcia dla
poradni zespołu stopy cukrzycowej
S. Borys

Leczenie zachowawcze osteoartropatii Charcota
A. Korzon-Burakowska

Kwalifikacja do ortopedycznej korekcji neuroartropatii Charcota
Ł. Kołodziej. Klinika Ortopedii

Proces decyzyjny – amputować czy leczyć – cz. 2
(sesja z głosowaniem)
B. Mrozikiewicz-Rakowska, P. Liszkowski

Dyskusja
13.4515.00

Sesja fokusowa EWMA: Wpływ mikrośrodowiska na
przetrwanie drobnoustrojów w ranach przewlekłych

(

)

sala Wisła

Mikrośrodowisko ran przewlekłych – wpływ na oporność bakteryjną
Thomas Bjarnsholt

Mikrośrodowisko gazowe, ograniczenia tlenowe – kto korzysta?
Peter Østrup Jensen

Profil transkryptomowy bakterii w ranach przewlekłych w porównaniu
z in vitro
Marvin Whiteley

13.4515.00

Warsztat: Stopa cukrzycowa – ocena, odciążanie i obuwie
Stopa cukrzycowa – ocena, odciążanie i obuwie
Alberto Piaggesi
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sala
Budapeszt
A+B

INFORMATION

ŚRODA 9 MAJA (cd.)
Warsztat: Egzema u pacjenta z owrzodzeniem goleni
Egzema u pacjenta z owrzodzeniem goleni
Luc Gryson

PROGRAMME
OVERVIEW

sala
Budapeszt
C

Preparaty galenowe w pielęgnacji skóry
Michael Mühlstadt

15.0015.30

Sesja e-plakatów: Przyrządy i interwencje 1

15.0015.30

Zwiedzanie wystawy plakatów drukowanych: Rany ostre, 
Leki przeciwbakteryjne, Badania podstawowe, Oparzenia,
Przyrządy i interwencje, Stopa cukrzycowa, Opatrunki

15.3016.30

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 135

	sala Wisła

15.3016.30

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 134

sala Dunaj

15.3016.30

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 134

15.3016.30

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 135

sala Lwów
B+C

15.3016.30

Ścieżka polskojęzyczna: Owrzodzenie żylne goleni

sala
Wiedeń A

	e-plakat
ekran 1

Przewodniczący: Raymond Samuriwoantid

)

Przewodniczący: Prof. M. T. Szewczyk, Prof. A. Jawień

sala
Bratysława

SESSIONS

(

DETAILED
PROGRAMME

część
plakatowa

E-POSTERS

Co nowego w patogenezie owrzodzenia żylnego goleni?
A. Jawień

Co nowego w miejscowym leczeniu owrzodzenia żylnego goleni?
M. T. Szewczyk

Co nowego w obecnych wytycznych kompresjoterapii u chorych z
owrzodzeniem żylnym goleni?

GENERAL
INFORMATION

T. Urbanek

Co nowego w nawrotowym występowaniu owrzodzenia żylnego
goleni po wcześniejszym skutecznym jego leczeniu
sala
Wiedeń B

15.3016.30

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 136

sala
Budapeszt
A+B

15.3016.30

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 136

16.3016.45

Przerwa

16.4518.30

Sesja kluczowa: Zaawansowane terapie w leczeniu ran 
– wyzwania i możliwości

(

)/

(

)

sala
Budapeszt
C

(

)

sala Wisła

SPONSORS &
EXHIBITORS

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 135

SATELLITE
SYMPOSIA

P. Mościcka

15.3016.30

Przewodniczący: Alberto Piaggesi

Co nowe technologie wniosą do leczenia ran – perspektywa
klinicysty
Luc Teot

Od badań podstawowych do praktyki klinicznej – rola badań
translacyjnych w medycynie
Alexandra Marques
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13.4515.00

ŚRODA 9 MAJA (cd.)
Wprowadzenie do dokumentu EWMA pn. Avanced Therapies in
Wound Management (Zaawansowane Terapie w Leczeniu Ran)
Alberto Piaggesi

Zaawansowane terapie w leczeniu ran: jak radzić sobie z kwestiami
regulacyjnymi
Diane Seimetz

Ekonomika zaawansowanych terapii
Giuseppe Turchetti

Jak wspierać rozwój zaawansowanych preparatów oraz ich
wdrożenie w praktyce klinicznej?
Panel Debate

16.4518.00

Sesja kluczowa: Owrzodzenie goleni i zapobieganie
nawrotom – aktualny stan wiedzy

(

)

sala Dunaj

(

)

sala
Bratysława

Przewodniczący: Georgina Gethin, Mark Collier

016 Przegląd możliwych strategii profilaktyki
Mark Collier

017 Kompresjoterapia
Giovanni Mosti

018 Wytyczne VLU
Carolina Weller

019 Jak otyłość wpływa na proces gojenia
Francis Finucane

16.4518.30

Sesja fokusowa EWMA: Rany z uwzględnieniem 
problematyki bólu
Rany z uwzględnieniem problematyki bólu
Edward Jude

Rany z uwzględnieniem problematyki bólu
Hubert Vuagnat

16.4518.30

Wspólna sesja EWMA-ILF: LIMPRINT – Międzynarodowe 
badanie dot. profilaktyki i wpływu obrzęku limfatycznego/
obrzęku przewlekłego na świecie

sala Lwów
B+C

Przewodniczący: Sue Bale, Christine Moffat

LIMPRINT – przegląd metodologii, wyzwań i sukcesów
Christine Moffatt

LIMPRINT w warunkach ostrej opieki szpitalnej
Susan Nørregaard

Dyskusja panelowa
16.4518.00

Ścieżka polskojęzyczna: dermatologia w walce z owrzodzeniem
Przewodniczący: Prof. W. Placek

Diagnostyka różnicowa w owrzodzeniu goleni
W. Placek

Problemy dermatologiczne towarzyszące owrzodzeniu goleni –
wyzwanie nie do pokonania?
M. Czubek

Dermatologist’s point of view in the diagnosis and treatment of
venous leg ulcers
A. Znajewska-Pander

Rola opatrunków w kontrolowaniu wysięku w naprzeciw
owrzodzeniu
A. Sobieszek-Kundro
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sala
Wiedeń A

INFORMATION

ŚRODA 9 MAJA (cd.)
Doświadczenia organizacji współpracujących w ramach
Centrum Leczenia Ran – aktualny stan wiedzy

sala
Wiedeń B

PROGRAMME
OVERVIEW

16.4518.00

Przewodniczący: Georgina Gethin, Sebastian Probst

020 Ustanowienie Centrum Leczenia Ran w Helsinkach
Heli Lagus

021 Leczenie ran w Danii
Annette Høgh

DETAILED
PROGRAMME

022 Świadczenie opieki w leczeniu ran przez wykwalifikowane
pielęgniarki: wdrożenie takiego modelu opieki w andaluzyjskim
systemie opieki zdrowotnej w Hiszpanii
Pedro Pancorbo-Hidalgo

023 Doświadczenia w zakresie planowania, działalności organizacyjnej i
prowadzenia ośrodków leczenia ran w poszczególnych krajach
Ellie Lenselink

SESSIONS

024 Doświadczenia organizacji współpracujących w ramach Centrum
Leczenia Ran
Maria Signer

16.4518.00

Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu
(ESPEN) Sesja gościnna: (Niedo)żywienie a gojenie ran:
waga wczesnego wykrywania, rozpoznawania i leczenia

sala
Budapeszt
A+B

Przewodniczący: Magdalena Gershater

025 Żywienie pacjentów i ran: waga opieki żywieniowej

E-POSTERS

Kurt Boeykens

026 Specjalne środki odżywcze w gojeniu ran
Stanislaw Klek

Sesja edukacyjna EWMA: Komisja Edukacyjna EWMA:
W awangardzie harmonizacji kształcenia w zakresie leczenia ran
poprzez współpracę

sala
Praga A

GENERAL
INFORMATION

Przewodniczący: Samantha Holloway, Sebastian Probst

Komisja Edukacyjna EWMA: Czym się zajmujemy? Wprowadzenie
do modułów kształcenia EWMA
Samantha Holloway

Wsparcie EWMA: Co należy, a czego nie należy robić, ubiegając się
o zatwierdzenie kursu przez EWMA
Kirsi Isoherranen

Model UCM: Co to takiego i jak odnieść największe korzyści

SATELLITE
SYMPOSIA

Madeleine Flanagan  

Program kształcenia w zakresie leczenia ran: przegląd działań
komisji edukacyjnej EWMA w odniesieniu do programu kształcenia
lekarzy oraz programu studiów pielęgniarskich (poziom 5). Kolejne
kroki – program kształcenia poziom 6
Sebastian Probst

SPONSORS &
EXHIBITORS

Działania sieci nauczycieli: Program pielęgniarskich studiów
licencjackich
Samantha Holloway

Q&A

Członkowie Komisji Edukacyjnej EWMA
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16.4518.00

CZWARTEK 10 MAJA
08.3009.30

Sesja abstraktowa: Owrzodzenie goleni 1 
Przewodniczący: Sara Rowan, Massimo Rivolo

(

)

sala Wisła

027 Wound-QoL, kwestionariusz pomiaru jakości życia w leczeniu ran.
Tłumaczenie i walidacja w populacji szwedzkiej
Ann-Mari Fagerdahl

028 Czy Doppler kieszonkowy i urządzenia automatyczne dają
porównywalne rezultaty w zakresie pomiaru wskaźnika kostkoworamiennego
Sara Rossa

029 Identyfikacja czynników ryzyka powiązanych z klinicznie rozpoznaną
infekcją u dorosłych z przewlekłym owrzodzeniem goleni
Ut Bui

030 Przydatność lasera biostymulującego 635 nm o średniej mocy w
leczeniu przewlekłego owrzodzenia goleni o różnej etiologii
Witold Woźniak

031 Syntetyczna macierz białkowa z czynnikami wzrostu stymuluje
procesy krytyczne dla gojenia ran poprzez IGF-1R i receptory
wewnątrzkomórkowe
Derek Van Lonkhuyzen

032 Niegojące się owrzodzenia żylne – keratynocyty, skóra właściwa czy
tkanka ziarninowa – co nie działa?
Marzanna Zaleska

08.3009.30

Zapobieganie i kontrola zakażeń: Grupa Higieny Rąk WHO:
nowe strategie doskonalenia programów zapobiegania i kontroli
zakażeń

(

)

sala Dunaj

)

sala
Bratysława

Przewodniczący: Ermira Tartari, Claire Kilpatrick

Wszystko w Twoich rękach – kampanie na rzecz poprawy higieny
rąk i zapobiegania zakażeniom
Claire Kilpatrick

Sukces programu „Szkolenia dla trenerów w zakresie higieny rąk”
Ermira Tartari

Rola opieki pielęgniarskiej w zapobieganiu zakażeniom i ich kontroli
Alessandro Stievano

08.3009.30

Sesja abstraktowa: Stopa cukrzycowa 2

Przewodniczący: Heather Hettrick, Magdalena Annersten Gershater

(

034 Termografia kieszonkowa w stopie cukrzycowej
Bartosz Bednarkiewicz

035 Zastosowanie bezkomórkowej macierzy skórnej w leczeniu
owrzodzeń stopy cukrzycowej: randomizowane badanie
kontrolowane
Donghyuk Shin

036 Rekombinowany kolagen ludzki typu 1 pozyskiwany z tytoniu jest
bezpieczny i skuteczny w promowaniu i podtrzymywaniu naprawy
tkankowej w pooperacyjnych ranach w zespole stopy cukrzycowej
Elisabetta Iacopi

037 Opatrunek z oktasiarczanem sacharozy* vs. opatrunek neutralny u
pacjentów z owrzodzeniami stopy cukrzycowej: wyniki
prospektywnego, europejskiego, randomizowanego, podwójniezaślepionego badania kontrolowanego (Explorer)
Gerry Rayman
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INFORMATION

CZWARTEK 10 MAJA (cd.)
Ścieżka rewaskularyzacji: praca zespołowa w leczeniu
niedokrwienia kończyn

sala Lwów
B+C

PROGRAMME
OVERVIEW

08.3009.30

Przewodniczący: Alberto Piaggesi, Arkadiusz Javien

Postępowanie z pacjentem z niedokrwienną stopą cukrzycową:
praca zespołowa
Arkadiusz Jawien

Skuteczna rewaskularyzacja vs. możliwa rewaskularyzacja

DETAILED
PROGRAMME

Irene Bargellini, Antonio Cicorelli

Postępowanie w przypadkach szczególnych i w obliczu schorzeń
współistniejących
Luigi Uccioli

Monitorowanie i nawroty: niekończąca się historia
David Armstrong

Przewodniczący: Dr. M.Małka

Oczyszczanie – więcej narzędzi, więcej możliwości

A. Wołowicz, B. Zimecki, K. Kruszewska, M. Wądołek, M.Wożniak,
M Michałowska

08.3009.30

Sesja abstraktowa: Badania translacyjne

Przewodniczący: Joachim Dissemond, Severin Läuchli

sala
Wiedeń A
liczba
miejsc
ograniczona

SESSIONS

Ścieżka polskojęzyczna: warsztat dot. oczyszczania ran

sala
Wiedeń B

E-POSTERS

038 Technologia arkuszy komórkowych jako unikalne narzędzie w
badaniach i terapii skórnej
Rogério P. Pirraco

039 Gąbki hydrożelowe z komórkami macierzystymi w leczeniu ran
cukrzycowych
Lucília da Silva

040 Innowacyjny preparat aktywowanego białka C w przedklinicznych
modelach ran

GENERAL
INFORMATION

Ruilong Zhao

041 Czy toksyna botulinowa wpływa na pigmentację naskórka?
Jae-A Jung

042 Właściwości i implikacje terapeutyczne komórek wywodzących się z
tkanki ziarninowej
Shi Chunmeng

Przewodniczący: Christian Münter, Salla Seppänen

sala
Budapeszt
A+B

SATELLITE
SYMPOSIA

Sesja abstraktowa: Edukacja

043 Rozpoznanie poziomu wiedzy pielęgniarek na temat zapalenia skóry
wywołanego nietrzymaniem moczu: przypadek turecki
Pınar Avşar

044 Ocena wiedzy, podejścia i percepcji pielęgniarek z OIT w zakresie
przeszkód w profilaktyce odleżyn
Sinan Aydogan

SPONSORS &
EXHIBITORS

08.3009.30

045 Poprawa wyników leczenia: stacjonarne szkolenia pielęgniarek w
duchu medycyny opartej na dowodach
Christina Parker

046 Wpływ kompleksowego kursu dot. ran przewlekłych na wiedzę i
podejście do profilaktyki odleżyn
José Verdu Soriano

047 Wgląd w aktualne praktyki w zakresie leczenia ran w wiejskiej
społeczności irlandzkiej
Edel Brangan
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08.3009.30

CZWARTEK 10 MAJA (cd.)
08.3009.30

Warsztat: Pozycjonowanie pacjenta i właściwości 
wykorzystywanych powierzchni podparcia

sala
Budapeszt
C

Najważniejsze cechy dobrej powierzchni podparcia:
z perspektywy bioinżynierii
Amit Gefen

Waga pozycjonowania pacjenta i kwestie praktyczne
Mark Collier

09.3010.00

Sesja e-plakatowa: Ekonomika zdrowia a wyniki leczenia

	e-plakat
ekran 1

09.3010.00

Sesja e-plakatowa: Profilaktyka
Przewodniczący: Jasmina Begic

	e-plakat
ekran 2

09.3010.00

Sesja e-plakatowa: Jakość życia, opieka w warunkach
domowych i odżywianie:

	e-plakat
ekran 3

09.3010.00

Sesja e-plakatowa: Owrzodzenie goleni 1

	e-plakat
ekran 4

10.0011.00

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 138

(

)

10.0011.00

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 138

(

)

10.0011.00

Ścieżka polskojęzyczna: Terapia podciśnieniowa w leczeniu
ran – czy można osiągnąć większą skuteczność?

Przewodniczący: Pauline Wilson

Przewodniczący: Annette Høgh

Przewodniczący: Tanja Planinšek Ručigaj

	sala Wisła
sala
Bratysława
sala
Wiedeń A

Przewodniczący: T. Banasiewicz

Terapia podciśnieniowa. Wiesz? To posłuchaj…
T. Banasiewicz

Terapia podciśnieniowa w profilaktyce i leczeniu powikłań ran
chirurgicznych
M.Zieliński

Masz problem?
B. Mańkowski

Dyskusja
11.0011.15

Przerwa

11.1512.15

Sesja fokusowa EWMA: Rany nietypowe – jakie
rozpoznanie postawisz?

(

)

sala Wisła

(

)

sala Dunaj

Rana nietypowa – narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne
Kirsi Isoherranen

The Different Spectrum of Artefactal Ulcers
Nicolas Kluger

11.1512.15

Ścieżka Zapobiegania i Kontroli Zakażeń:
Wspólna sesja EWMA-BSAC: Racjonalne stosowanie
antybiotyków w leczeniu ran
Wprowadzenie
Jan Stryja

Stosowanie miejscowych antybiotyków w profilaktyce SSI – przegląd
doniesień
Charlotte Cooper
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INFORMATION

CZWARTEK 10 MAJA (cd.)
Przeciwbakteryjna rola NPWT z kontrolowanym wlewem

PROGRAMME
OVERVIEW

Luc Teot

Racjonalne stosowanie preparatów biobójczych
Rose Cooper

11.1512.15

Sesja abstraktowa: Oparzenia i Opatrunki

(

Przewodniczący: Selcuk Baktiroglu, Barbara Esther den Boogert-Ruimschotel

)

sala
Bratysława

DETAILED
PROGRAMME

048 Ocena zdolności żelowego opatrunku z włókien chitozanowych do
promowania hemostazy: seria przypadków
David Keast

049 Wpływ na gojenie ran innowacyjnej zewnątrzkomórkowej macierzy
pozyskanej z ludzkiej tkanki tłuszczowej, zaprezentowany na
szczurzym modelu ubytku skórnego
Yoon Jae Lee

050 Terapia tlenem hiperbaryczynym w leczeniu oparzeń termicznych
Vinay Kumar Tiwari

SESSIONS

051 Laser frakcyjny Er:YAG i fototerapia BBL w leczeniu pediatrycznych
blizn przerostowych
Dan Deng

052 Uraz chemiczny: 4 lata doświadczeń w zaawansowanym leczeniu
Jozef Verbelen

Sesja gościnna europejskiego towarzystwa CIRSE
(Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe):
Strategie rewaskularyzacji wewnątrznaczyniowej w krytycznym
niedokrwieniu kończyn

sala
Lwów B+C

E-POSTERS

11.1512.15

Przewodniczący: Mo Hamady, Kylie Sandy-Hodgetts

Wprowadzenie
Mo Hamady

Angioplastyka śródnaczyniowa

GENERAL
INFORMATION

Mo Hamady

Systemy uwalniające lek
Pascal Chabrot

Angioplastyka poniżej stawu kolanowego
Pascal Chabrot

Niedokrwienie zależny of przepływu vs. niedokrwienie niezależny od
przepływu

SATELLITE
SYMPOSIA

J.A. Reekers

Wnioski

Mo Hamady

Ścieżka polskojęzyczna: Postępy w diagnostyce i leczeniu
biofilmu rany

sala
Wiedeń A

Przewodniczący: M.Bartoszewicz

SPONSORS &
EXHIBITORS

Nowe preparaty przeciwbiofilmowe w leczeniu zakażeń ran
przewlekłych
M.Bartoszewicz

Nowe metody w diagnostyce biofilmu ran przewlekłych
Adam Junka

Opatrunki przeciwbiofilmowe w owrzodzeniach goleni
G. Krasowski
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11.1512.15

CZWARTEK 10 MAJA (cd.)
11.1512.15

Sesja partnera międzynarodowego: Chińskie Towarzystwo 
Naprawy Tkankowej (CTRS): Medycyna chińska i zachodnia

sala
Wiedeń B

Przewodniczący: Finn Gottrup, Xiaobing Fu

Skojarzona terapia z wykorzystaniem medycyny chińskiej i
zachodniej w leczeniu stopy cukrzycowej
Yunfei Wang

Badania kliniczne i mechanizm działania miejscowo stosowanego
Hong Sha Tiao w opóźnionym gojeniu ran przewlekłych
Ping Li

Badania i wykorzystanie medycyny tradycyjnej w praktyce klinicznej
Prelegent: nie ustalono

11.1512.15

Zestaw wyników podstawowych dla raportowania badań
w zakresie owrzodzenia żylnego goleni (CoreVen) – Consensus
Meeting

sala
Budapeszt
A+B

Skojarzona terapia z wykorzystaniem medycyny chińskiej i
zachodniej w leczeniu stopy cukrzycowej
Georgina Gethin

Skojarzona terapia z wykorzystaniem medycyny chińskiej i
zachodniej w leczeniu stopy cukrzycowej
Andrea Nelson

11.1512.15

Sesja abstraktowa: Odleżyny 1

Przewodniczący: Samantha Holloway, José Verdú Soriano

053 Skutek dwóch różnych powierzchni przeciwodleżynowych na
głębokie krążenie krwi w tkankach – badanie PET

sala
Budapeszt
C

Esa Soppi

054 Ocena ryzyka rozwoju odleżyn: czynniki ryzyka i badania
przesiewowe wśród osób starszych
Aglécia Budri

055 Podejście pielęgniarek do profilaktyki odleżyn w hiszpańskich
szpitalach uniwersyteckich
Pedro Pancorbo-Hidalgo

056 Czy wiemy, jaki wpływ ma efekt Hawthorne’a na wyniki uzyskiwane
w badaniach nad leczeniem ran?
William McGuiness

057 Chirurgiczne zaopatrzenie owrzodzenia skórnego powstałego w
wyniku implantacji rozrusznika serca
Hongwei Liu

11.1512.15

Warsztat dot. oczyszczania ran
Oczyszczanie ran
Maria Signer

Oczyszczanie ran
Jürg Traber

sala
Praga A
liczba
miejsc
ograniczona

Oczyszczanie ran
Chantal Rosset
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12.3014.15

Sesja e-plakatowa: Oparzenia, e-zdrowie i ból

	e-plakat
ekran 1

12.3014.15

Sesja e-plakatowa: Badania podstawowe

	e-plakat
ekran 2

12.3014.15

Sesja e-plakatowa: Stopa cukrzycowa

	e-plakat
ekran 3

Przewodniczący: Castana Ourania
Przewodniczący: nie ustalono

Przewodniczący: Caroline McIntosh

INFORMATION

CZWARTEK 10 MAJA (cd.)
Sesja e-plakatowa: 

13.0014.00

Warsztat dot. oczyszczania ran

	e-plakat
ekran 4

Przewodniczący: Ward Corinne

PROGRAMME
OVERVIEW

12.3014.15

sala
Praga A

Oczyszczanie ran
Maria Signer

liczba
miejsc
ograniczona

Oczyszczanie ran
Jürg Traber

DETAILED
PROGRAMME

Oczyszczanie ran
Chantal Rosset

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 138

(

)

sala Wisła

13.1514.15

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 139

(

)

sala
Bratysława

14.3015.30

Sesja kluczowa: Zdrowie skóry w centrum uwagi: 
zapobieganie rozdarciom skóry, odleżynom i uszkodzeniom
skóry związanym z działaniem wilgoci

(

)

sala Wisła

)

sala Dunaj

)

sala
Bratysława

SESSIONS

13.1514.15

Przewodniczący: Kimberly LeBlanc, Samantha Holloway

058 Profilaktyka IAD

Dimitri Beeckman

059 Zdrowie skóry w centrum uwagi: zapobieganie rozdarciom skóry,
odleżynom i uszkodzeniom skóry związanym z działaniem wilgoci

E-POSTERS

Karen Campbell

060 Przewidywanie i zapobieganie przerwaniom ciągłości skóry
Kimberly LeBlanc

061 Zaburzenia ciągłości skóry: budowanie podstaw zintegrowanego
podejścia do profilaktyki i leczenia
14.3015.30

Ścieżka zapobiegania i kontroli zakażeń. Sesja kluczowa:
Bezpieczne zabiegi chirurgiczne z uwzględnieniem
problemu zakażenia miejsca operowanego (SSI)

(

GENERAL
INFORMATION

Samantha Holloway

Przewodniczący: Jan Stryja, Kylie Sandy-Hodgetts

Wprowadzenie do dokumentu EWMA dot. postępowania w ranach
chirurgicznych i SSI
Jan Stryja

SATELLITE
SYMPOSIA

Czynniki ryzyka i środowiskowa opieka pielęgniarska (+ pakiety
opieki SSI)
Kylie Sandy-Hodgetts

Opatrunki i zaangażowanie pacjenta (+ pakiety opieki SSI)
14.3015.30

Sesja gościnna EBA (European Burns Association)
Przewodniczący: Sara Rowan, Istvan Juhasz

(

SPONSORS &
EXHIBITORS

Mark Collier

Oparzenia

Luis Cabral

Oparzenia

Koen Maertens

Leczenie oparzeń chemicznych
Sesja kluczowa: Leczenie blizn - co nowego? 
Przewodniczący: Luc Téot, Franco Bassetto

sala
Lwów B+C
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Istvan Juhasz

14.3015.30

CZWARTEK 10 MAJA (cd.)
062 Przegląd wytycznych dot. leczenia blizn
Alexander Nast

063 Laser Treatment of Scars
Speaker to be announced

064 Stem Cells in Scar Management
Franco Bassetto

065 Aspekty mechaniczne leczenia blizn
Luc Téot

14.3015.30

Ścieżka polskojęzyczna: Najlepsze polskie abstrakty zgłoszone
na EWMA 2018

sala
Wiedeń A

Przewodniczący: M. Kucharzewski, Maciej Sopata

066 Rzadka etiologia w przewlekłym owrzodzeniu goleni
Dorota Mehrholz

067 Ocena stanu skóry za pomocą pomiarów impedancji elektrycznej in
situ w owrzodzeniu goleni leczonym miejscowo kolagenem rybim
Leszek Kubisz

068 Bakteriologia żylaków – ich rola w powstawaniu owrzodzeń
Waldemar Olszewski

069 Ambulatoryjne leczenie ran przewlekłych – nieosiągnięty standard?
Michał Pyka

070 Leczenie infekcji stopy cukrzycowej w praktyce pielęgniarskiej
Karolina Kruszewska

14.3015.30

Sesja gościnna towarzystwa ds. badań nad dystroficzną
postacią pęcherzowego oddzielania się naskórka (DEBRA):
Epidermolysis Bullosa: Współczesne spojrzenie na leczenie ran

sala
Wiedeń B

Przewodniczący: Finn Gottrup

Niezbędne leczenie ran w EB
Jane Clapham

Rola klinik Skype w leczeniu ran
Annette Downe

Opieka nad noworodkiem z EB
Katie Plevey

14.3015.30

Warsztat: Leczenie ran po wypisie
- omówienie studiów przypadku
Leczenie ran po wypisie

sala
Budapeszt
A+B

Magdalena Gershater

Leczenie ran po wypisie
Edward Jude

14.3015.30

Wspólny projekt EPUAP-EWMA PU w zakresie promowania
profilaktyki i bezpieczeństwa pacjenta
Przewodniczący: Zena Moore, Hubert Vuagnat

Wprowadzenie i aktualne informacje o przebiegu prac w ramach
grupy roboczej EWMA/EPUAP
Zena Moore

HCQI

Ian Brownwood

Interdyscyplinarne wytyczanie celów w profilaktyce odleżyn
Hubert Vuagnat
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sala
Budapeszt
C

INFORMATION

CZWARTEK 10 MAJA (cd.)

PROGRAMME
OVERVIEW

Czego możemy się nauczyć o ciągłości opieki i podejściu
interdyscyplinarnym na podstawie studiów przypadku?
Andrea Pokorna

15.0018.30

Sympozjum dot. innowacji

sala
Praga A

Przewodniczący: Mitchell Sanders

15.00 OPENING SESSION: Expert Panel Discussion
– Health Economics and Outcome Research

DETAILED
PROGRAMME

15.00 Welcome Introductions and Agenda
Mitchell Sanders

15.15 Expert Panel Discussion
– Health Economics and Outcome Research

Mattias Augustin, Jan Apelqvist, Giuseppe Turchetti

15.45 Audience Q&A “Sponsor Networking Reception”, Closing Session
Mitchell Sanders

SESSIONS

16.30 INNOVATION SESSION
16.30 | Welcome Introductions
16.35 | Innovation Presentations
17.35 | Judging Panel Discussion
17.50 | Innovation Award Presentation
18.00 | Closing Remarks
15.3016.00

Zwiedzanie wystawy plakatów drukowanych: Edukacja, 
Ekonomika zdrowia i wyniki leczenia, Zakażenia, Owrzodzenie goleni,
Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran, Ból, Odleżyny, Profilaktyka,
Ocena ran, Jakość życia, Opieka w warunkach domowych i odżywianie

15.3016.00

Sesja e-plakatowa: Przyrządy i Interwencje 2

	e-plakat
ekran 4

16.0017.00

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 139

	sala Wisła

16.0017.00

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 140

(

)

sala Dunaj

16.0017.00

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 140

(

)

sala
Bratysława

16.0017.00

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 141

sala
Lwów B+C

16.0017.00

Ścieżka polskojęzyczna: Warsztat ABPI

sala
Wiedeń A

GENERAL
INFORMATION
SATELLITE
SYMPOSIA

Przewodniczący: M.T. Szewczyk

Prof. M.T. Szewczyk, P. Mościcka, J. Cwajda Białasikj

)

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 141

16.0017.00

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 142

sala
Budapeszt
A+B

16.0017.00

Sponsorowane sympozjum satelitarne
Informacje dostępne na str. 142

sala
Budapeszt
C

17.0017.15

Przerwa

17.1518.30

Sesja kluczowa: Rany nietypowe – narzędzia diagnostyczne
i nowoczesne sposoby leczenia

(

)

sala
Wiedeń B

SPONSORS &
EXHIBITORS

(

16.0017.00

sala Wisła

Przewodniczący: Joachim Dissemond, Kirsi Isoherranen
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PROGRAM
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Przewodniczący: nie ustalono

E-POSTERS

część
plakatowa

CZWARTEK 10 MAJA (cd.)
071 Pyoderma Gangrenosum/Piodermia zgorzelinowa: aktualne
informacje nt. patofizjologii, diagnostyki i leczenia
Joachim Dissemond

072 Kalcyfilaksja i nadciśnieniowe niedokrwienne owrzodzenie kończyny
dolnej w zespole Martorella: ten sam wzorzec kliniczny i
histologiczny – wspólna patofizjologia
Jürg Hafner

073 Obraz kliniczny i leczenie owrzodzeń w zapaleniu naczyń oraz
waskulopatii siniczej
Nicolas Kluger

074 Jak wykryć, rozpoznać i leczyć rany nowotworowe
Stephan Nobbe

17.1518.30

Ścieżka zapobiegania i kontroli zakażeń: Model 
upośledzonej odporności na zakażenia bakteryjne
– stopa cukrzycowa

(

)

sala Dunaj

)

sala
Bratysława

Przewodniczący: Edgar Peters

How to Diagnose and Treat a Foot Infection
Edgar Peters

Jak wybrać najlepszy schemat antybiotykoterapii
Eric Senneville

Monitorowanie glukozy u hospitalizowanych pacjentów z ranami
Ketan Dhatariya

Zabiegi chirurgiczne ograniczające szkody w infekcjach stopy
cukrzycowej
Javier Aragón Sánchez

17.1518.30

Sesja kluczowa: Oparzenia

Przewodniczący: Istvan Juhasz, Jan Stryja

(

075 Kontrola zakażeń u pacjentów z oparzeniami
Luis Cabral

076 Profilaktyka oparzeń w Europie – możliwości i wyzwania
Koen Maertens

077 Chirurgiczne leczenie oparzeń – kiedy i dlaczego?
Heli Kavola

17.1518.30

Sesja gościnna Europejskiego Panelu Doradczego 
ds. Odleżyn (EPUAP)
Przewodniczący: Edward Jude, Zena Moore

Aktualizowanie wytycznych: bieżące działania aktualizacyjne
NPUAP/EPUAP/PIPPA
Zena Moore

Wkład bioinżynierii w bazę danych nt. profilaktyki i leczenia odleżyn
Amit Gefen

zespoły opieki nad pacjentami pediatrycznymi i dorosłymi
prowadzące do innowacji w leczeniu ran jako kwintesencja 20-tej
Konferencji EPUAP w Rzymie
Guido Ciprandi
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sala
Wiedeń A

INFORMATION

CZWARTEK 10 MAJA (cd.)
Europejskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (ESPRAS): Nowe horyzonty
w leczeniu ran: Od badań podstawowych do praktyki klinicznej

PROGRAMME
OVERVIEW

sala
Wiedeń B

Przewodniczący: Aurelio Portincasa, Horacio Costa

Woud Healing and Treatment: What’s New under the Sky
Franco Bassetto

Microsurgery Reconstruction Including Functional Muscle and
Lymphnode Transfer

DETAILED
PROGRAMME

Horacio Costa

Association of Dermal Regeneration Templates and Lipofilling:
New Perspectives in Wound Repair
Aurelio Portincasa

New Frontiers in Wound Healing: From Basic Research to the Clinic
Luc Teot

(

)/

Przewodniczący: Arkadiusz Jawień, Andrea Pokorna

(

)

sala
Budapeszt
C

SESSIONS

Ścieżka polskojęzyczna: Wspólna sesja
polsko-czeska

078 10 lat doświadczeń w zakresie programu szkoleniowego dla
pielęgniarek podologicznych
Alexandra Jirkovská

The real cost of wound management in Poland

SATELLITE
SYMPOSIA

GENERAL
INFORMATION

E-POSTERS

Marcin Malka

SPONSORS &
EXHIBITORS

17.1518.30
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17.1518.30

PIĄTEK 11 MAJA
08.3009.45

Sesja kluczowa: Diagnostyka i ocena ran
Przewodniczący: Andrea Pokorna, Jan Stryja

(

)

sala Wisła

)

sala
Bratysława

079 Jakie są główne przeszkody na drodze użytkowania
standaryzowanych narzędzi oceny ran?
Andrea Pokorna

080 Ocena czynników ryzyka powiązanych z niegojącymi się ranami
Zena Moore

081 Jak klasyfikować zapalenie skóry wywołane nietrzymaniem (IAD)?
Wprowadzenie zwalidowanego globalnego narzędzia kategoryzacji
IAD z Gandawy (GLOBIAD)
Dimitri Beeckman

082 Diagnostyka – tło oceny ran; zmierzając w kierunku globalnej oceny
pacjentów
Hubert Vuagnat

08.3009.45

Sympozjum na temat stopy cukrzycowej: 
Wytyczne IWGDF – Leczenie ran

(

Przewodniczący: Gerry Raymann

083 Dlaczego potrzebujemy wytycznych w zakresie leczenia ran
Gerry Raymann

084 Mechanizmy upośledzonego gojenia ran w cukrzycy
Frances Game

085 Co musisz wiedzieć o anatomii i perfuzji
Alberto Piaggesi

086 Opłacalna terapia: kwestie kluczowe
Jan Apelqvist

08.3010.00

Sesja UCM: Ekonomika zdrowia i jej praktyczne zastosowanie 
w leczeniu ran
Przewodniczący: Madeleine Flanagan

sala
Budapeszt
C

Ekonomika zdrowia i jej praktyczne zastosowanie w leczeniu ran
Giuseppe Turchetti

Ekonomika zdrowia i jej praktyczne zastosowanie w leczeniu ran
Madeleine Flanagan

08.3009.45

Warsztat: Jak czytać artykuły naukowe? Zrozumieć podstawy
Jak czytać artykuły naukowe? Zrozumieć podstawy

sala
Lwów B+C

Georgina Gethin

Jak czytać artykuły naukowe? Zrozumieć podstawy
Caroline McIntosh

08.3009.45

Sesja gościnna ECET: Zmiany skórne wokół stomii – wyzwanie 
dla osób ze stomią i wyspecjalizowanych pielęgniarek
Przewodniczący: Werner Droste

Ocena – narzędzia oceny zmian skórnych wokół stomii - przegląd
Gabriele Kroboth

Wyzwania terapii enterostomijnej u pacjenta z ileostomią
wysokoobjętościową
Renata Batas

Foto-dokumentacja dla pacjentów z okołostomijnymi zmianami
skórnymi – prezentacje przypadków
Werner Droste
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sala
Wiedeń A

INFORMATION

PIĄTEK 11 MAJA (cd.)

(

)

sala
Wiedeń B

PROGRAMME
OVERVIEW

EWMA-PTLR Wprowadzenie w tematykę leczenia ran dla 
szkolących się pielęgniarek

Możliwości rozwoju zawodowego dla pielęgniarek
wyspecjalizowanych w leczeniu ran oraz wprowadzenie do PTLR
Prelegent: nie ustalono

Introduction to Compression therapy and venous leg ulcers
Christian Münter

DETAILED
PROGRAMME

Leczenie ran w praktyce klinicznej – co możemy zrobić jako
studenci? Praktyka, wiedza i umiejętności, które powinny znaleźć
się w programie studiów pierwszego stopnia
Samantha Holloway

Międzynarodowa Konferencja Weterynaryjnego Stowarzyszenia
Leczenia Ran (VWHA) –Modelowanie gojenia ran:
fikcja czy rzeczywistość?

sala
Budapeszt
A+B

SESSIONS

08.30- Otwarcie konferencji przez Prezes VWHA
08.45 Jacintha Wilmink
Sesja 1
08.45- 25 lat doświadczeń w zakresie modelowania gojenia ran
09.15 Laura Parnell
09.15- Innowacyjne modele ran i blizn: od in vitro do in vivo i jeszcze dalej
09.45 Ardeshir Bayat

E-POSTERS

09.45- Świński model genetyczny ludzkiej cukrzycy
10.15 Simone Renner
10.15- Proteomika i degradomika w świńskim modelu ran
10.45 Ulrich auf dem Keller
10.45-11.00 przerwa kawowa

GENERAL
INFORMATION

11.00- Rany zwierząt małych jako modele ran ludzkich: zalety i
11.30 ograniczenia
Susan Volk

11.30- Rany końskie jako modele ran ludzkich: zalety i ograniczenia
12.00 Christine Theoret
12.00- Komputerowe modele gojenia ran: zalety i ograniczenia
12.30 Fred Vermolen

SATELLITE
SYMPOSIA

12.30- Dyskusja panelowa na temat właściwości optymalnego modelu ran
13.00 Wszyscy uczestnicy
12.30-13.30 Lunch
Sesja 2
14.00- Brak reakcji niepożądanych u kotów po zastosowaniu preparatu
14.15 wspomagającego gojenie ran na bazie olejku z miodli indyjskiej
(1PWD®)
Fiorella Carnevali

SPONSORS &
EXHIBITORS

08.3016.00

14.15- Stosunek długości szwu do długości rany w prostym ciągłym
14.30 zamknięciu powłok brzusznych w chirurgii weterynaryjnej:
eksperymentalne badanie in vitro
Gilles Dupré

14.30- Kolagen typu III promuje regeneracyjne gojenie ran
14.45 Susan Volk
14.45- Przemiana nabłonkowo-mezenchymalna i ekspresja markerów
15.00 różnicowania keratynocytów w przebiegu gojenia ran końskich
Elin Jørgensen
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08.3009.45

PIĄTEK 11 MAJA (cd.)
15.00- Ocena wskaźników stanu zapalnego i dobrostanu u koni z
15.15 eksperymentalnymi ranami resekcyjnymi
Stine Jacobsen

15.15- Nagroda za najlepszą prezentację ustną
15.30
15.30- Doroczne walne zgromadzenie WHA
16.00
09.4510.30

Sesja e-plakatowa: Edukacja

	e-plakat
ekran 1

09.4510.30

Sesja e-plakatowa: Zakażenia

	e-plakat
ekran 2

09.4510.30

Sesja e-plakatowa: Ocena ran

	e-plakat
ekran 3

09.4510.30

Sesja e-plakatowa: Owrzodzenie goleni 2

	e-plakat
ekran 4

10.3011.30

Ścieżka tematyczna „Stopa cukrzycowa”: Wytyczne 
IWGDF: profilaktyka

Przewodniczący: Jasmina Begic

Przewodniczący: To be announced
Przewodniczący: Razvan Scurtu
Przewodniczący: Annette Høgh

(

)

sala
Bratysława

)

sala Wisła

)

sala Dunaj

Przewodniczący: Jaap van Netten

Wpływ neuropatii cukrzycowej
Nicolaas Schaper

Biomechanika i profilaktyka owrzodzeń stopy
Jaap van Netten

Edukacja i inne interwencje na rzecz zapobiegania owrzodzeniom i
ich nawrotom
Matilde Monteiro Soares

10.3011.30

Sesja abstraktowa: Stopa cukrzycowa 3 

Przewodniczący: Edward Jude, Luca Dalla Paola

(

087 Bakterie wielolekooporne: coraz częstsze powikłanie owrzodzenia
stopy cukrzycowej
Elisabetta Iacopi

088 Minimalnie inwazyjna osteotomia korekcyjna w leczeniu
owrzodzenia stopy cukrzycowej
Vladimir Obolenskiy

089 Rekonstrukcyjna chirurgia osteo-plastyczna w stopie Charcota ze
zmianami śródstopia
Vladimir Obolenskiy

090 Zdejmowane szyny kontaktowe poprawiają gojenie u pacjentów ze
stopą cukrzycową po zabiegach chirurgicznych
Vladimira Fejfarova

10.3011.30

Sesja fokusowa EWMA: Dlaczego nie wszyscy pacjenci
przestrzegają zaleceń terapeutycznych?

(

091 Jak poprawić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych?
Helvi Kyngäs

10.3011.30

Sesja abstraktowa: Badania podstawowe

Przewodniczący: Alexandra Marques, Ruth Bryant

092 Rola pullulanu jako przeciwutleniacza przyspieszającego gojenie ran
cukrzycowych
Vinaya Subramani Gayathri
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sala
Lwów B+C

INFORMATION

PIĄTEK 11 MAJA (cd.)

PROGRAMME
OVERVIEW

093 Obrzęk kończyny dolnej utrudnia gojenie – nowoczesne metody
wykrywania lokalizacji i objętości płynu
Waldemar Olszewski

094 Oparty na dowodach przegląd danych na temat nikotyny i gojenia
ran
Wan Zuraini Mahrawi

095 Wpływ obwodowego układu nerwowego na proliferację i migrację
keratynocytów w owrzodzeniu stopy cukrzycowej
Sesja abstraktowa: Owrzodzenie goleni 2

Przewodniczący: Jürg Traber, Klaus Kirketerp-Møller

DETAILED
PROGRAMME

Ekaterina Artemova

10.3011.30

sala
Wiedeń A

096 Objawy, zespoły objawów i gojenie ran w owrzodzeniu żylnym goleni
Helen Edwards

097 Termografia wideo jako narzędzie monitorowania procesu gojenia
ran w owrzodzeniu żylnym goleni - raport wstępny

SESSIONS

Arkadiusz Jawien

098 Owrzodzenie goleni – limfografia barwnikowa ICG w bliskiej
podczerwieni i limfografia izotopowa w identyfikowaniu
potencjalnych miejsc powstawania owrzodzeń – wskazówki dla
profilaktyki
Waldemar Olszewski

E-POSTERS

099 Nadżerkowe krostkowe zapalenie skóry kończyny dolnej:
retrospektywne jedno-ośrodkowe badanie obserwacyjne obejmujące
25 przypadków
Cindy Laliere

100 Miejscowe leczenie niegojącego się żylnego owrzodzenia goleni za
pomocą technologii opatrunku membranowego TLC z jonami srebra
Katarzyna Wilemska- Kucharzewska

sala
Wiedeń B

GENERAL
INFORMATION

Sesja gościnna Światowego Stowarzyszenia Leczenia Ran i 
Obrzęku Limfatycznego (WAWLC)
Przewodniczący: Severin Lächli

101 Ocena i postępowanie w zakażeniach ran w warunkach
ograniczonych zasobów medycznych
David Keast

SATELLITE
SYMPOSIA

102 Edukacja przyszłości w walce z problemami z przeszłości;
opracowanie programu studiów w zakresie leczenia ran i filariozy
limfatycznej w Haiti
Heather Hettrick

103 Leczenie stopy cukrzycowej i/lub owrzodzenia goleni w warunkach
ograniczonych zasobów medycznych
Liezl Naude

Sesja abstraktowa: Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran,
Żywienie oraz Przyrządy i interwencje
Przewodniczący: Luc Gryson, Selcuk Baktiroglu

sala
Budapeszt
C

SPONSORS &
EXHIBITORS

10.3011.30

104 W służbie spójnej kompresjoterapii: przegląd piśmiennictwa
dotyczącego zakładania i zdejmowania wyrobów uciskowych
William McGuiness

105 Ocena chirurgicznego oczyszczenia rany za pomocą innowacyjnej
technologii obrazowania autofluorescencji bakteryjnej
Elliot Walters

106 Porównanie skuteczności terapii podciśnieniowej i NPWT z
kontrolowanym wlewem
Ahmet Çınar Yastı
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10.3011.30

PIĄTEK 11 MAJA (cd.)
107 Proces gojenia żylnego owrzodzenia goleni u pacjentów
przyjmujących doustne suplementy żywnościowe
Arkadiusz Jawien

10.3011.30

Sesja abstraktowa: Ocena ran

sala
Praga A

Przewodniczący: Kylie Sandy-Hodgetts, Pedro Luis Pancorbo Hidalgo

108 Telemedycyna bazująca na zdjęciach: obiecujące narzędzie
pooperacyjnej oceny ran w diagnostyce zakażeń miejsca
operowanego
Joshua Totty

109 Porównanie popularnego systemu klasyfikacji z nowym algorytmem
DIRECT w klasyfikacji owrzodzeń stopy cukrzycowej i czynników
predykcyjnych amputacji kończyny dolnej
Hwan Jun Choi

110 Obrazowanie fluorescencji bakteryjnej wpływa na leczenie ran i
zwiększa zaangażowanie pacjentów
Rosemary Hill

11.3011.45

Przerwa

11.4512.45

Honorowy wykład: Veronika Gerber

(

)

sala Wisła

Wprowadzenie
Sue Bale

111 Prezentacja ICW
Christian Münter

112 Najistotniejsze kwestie w zakresie kształcenia i rozwoju leczenia ran
Veronika Gerber

11.4512.45

Sesja abstraktowa: Rany ostre

Przewodniczący: Zena Moore, Sebastian Probst

(

)

113 Przerwanie ciągłości skóry: częstość występowania i czynniki ryzyka
w populacji osób starszych przebywających w domach opieki
Kimberly LeBlanc

114 Przerwanie ciągłości skóry w warunkach szpitala australijskiego:
wyniki audytu z 2017 roku
Sarah Sage

115 Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 6 (eIF6) odgrywa ważną
wolę w zakresie czynności fibroblastów skóry mysiej w sytuacji
zewnętrznego rozciągania mechanicznego
Jun Wu

116 Powikłania ran po multimodalnym leczeniu mięsaków tkanki miękkiej
kończyn
Anton Khazov

117 Substytuty skóry i terapia podciśnieniowa w leczeniu złożonych
urazów kończyn
Francesca Latini

118 Korzystne wyniki osiągane przy użyciu macierzy podśluzówkowej ze
świńskiego jelita cienkiego w ubytkach pooperacyjnych i po
usunięciu zmian nowotworowych skóry
Ally-Khan Somani
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Ścieżka tematyczna „Stopa cukrzycowa”: 
Międzynarodowa Federacja Podiatrów (FIP-IFP)

(

)

sala
Bratysława

PROGRAMME
OVERVIEW

11.4512.45

Wymagane kompetencje w ocenie i leczeniu stopy cukrzycowej:
spojrzenie na poziomy kształcenia z perspektywy podiatrów
zrzeszonych w FIP i IFP
Matthew G. Garoufalis

Uprzywilejowana relacja diabetyka z podiatrą

DETAILED
PROGRAMME

Christian Jérôme

Rozwój podiatrii w Polsce. Echa przeszłości i wizje przyszłości
Alex Kor

11.4512.45

Sesja gościnna ETRS: Komórki macierzyste w naprawie
tkankowej

sala
Lwów B+C

Przewodniczący: Selcuk Baktiroglu

Dwie kolejne linie fibroblastów promują rozwój skóry właściwej i
przejście od regeneracji do bliznowacenia

SESSIONS

Yuval Rinkevich

Określenie roli interakcji pomiędzy komórkami progenitorowymi i
immunologicznymi w naprawie tkankowej ran
Lindsay Davies

Czy komórki macierzyste mogą wychwycić i odpowiedzieć na
sygnały elektryczne w przebiegu naprawy tkankowej?
Sesja abstraktowa: Profilaktyka

Przewodniczący: Barbara Esther den Boogert-Ruimschotel, Luc Gryson

E-POSTERS

Bing Song

11.4512.45

sala
Wiedeń A

120 Opracowanie i ocena wiarygodności i prawidłowości kwestionariusza
pomiaru zgodności z protokołem przeciwodleżynowym w
uszkodzeniach rdzenia kręgowego
Liang Qin Liu

GENERAL
INFORMATION

121 Wsparcie społeczne i aktywność fizyczna a nawrót żylnego
owrzodzenia goleni
Helen Edwards

122 Uszkodzenia skóry związane z wilgocią – czy to większy problem
niż nam się wydaje? Dane dotyczące prewalencji ran związanych z
działaniem wilgoci
Heather Hodgson

SATELLITE
SYMPOSIA

123 Prewalencja choroby tętnic obwodowych, owrzodzeń i powiązanych
czynników ryzyka u zdrowych pacjentów z cukrzycą
Miriam Berenguer Pérez

Free Paper Session: Pressure Ulcer 2
Przewodniczący: Mark Collier, Sara Rowan

sala
Wiedeń B

SPONSORS &
EXHIBITORS

124 Ocena programu profilaktyki odleżyn SPUPP (Shanley Pressure
Ulcer Prevention Programme) u starszych pacjentów narażonych na
powstawanie odleżyn
Emer Shanley

125 Identyfikacja, pomiar i kodowanie odleżyn: najistotniejsze wyzwania
i szanse
Carolina Weller

126 Prospektywne badanie dot. zapalenia skóry wywołanego
nietrzymaniem i narzędzia oceny stopnia ciężkości choroby,
zmierzające do zweryfikowania zdolności wzmiankowanego
narzędzia do przewidywania powstawania odleżyn u pacjentów z
nietrzymaniem kału
Kyung Hee Park
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11.4512.45

PIĄTEK 11 MAJA (cd.)
127 Wpływ anodowej stymulacji elektrycznej na przepływ krwi w okolicy
rany oraz gojenie się odleżyn stopnia II-IV. Wstępne wyniki
randomizowanego, zaślepionego badania klinicznego
Anna Polak

128 Różnice pomiędzy grupami pacjentów – brak odleżyn; odleżyny
obecne z chwilą przyjęcia; odleżyny powstałe na OIT –
retrospektywne badanie kohortowe
Maarit Ahtiala

11.4512.45

Sesja abstraktowa: Zakażenie i leki przeciwbakteryjne

sala
Budapeszt
C

Przewodniczący: Finn Gottrup, Rose Cooper

129 Wpływ opatrunków przeciwbakteryjnych ze srebrem na zakażenia
wkłucia centralnego
Amir Hossein Abdi Dorbashi

130 Zgodność obrazowania autofluorescencji bakteryjnej przy
zastosowaniu ilościowych, pół-ilościowych i jakościowych hodowli
Paul Kim

131 Skuteczność obrazowania fluorescencji w ustaleniu obecności
bakterii w ranach u pacjentów po ambulatoryjnych zabiegach
chirurgii plastycznej
Steven Jeffery

132 Protokoły i skuteczność ostrego/chirurgicznego opracowania ran u
pacjentów z przewlekłymi owrzodzeniami żylnymi, w obecności lub
bez obecności zakażenia pseudomonas aeruginosa
Stephan Landis

133 Rezultaty krajowego wieloośrodkowego badania obserwacyjnego w
zakresie usuwania tkanki martwiczej wilgotnej z ran z grupy ryzyka
lub w obliczu objawów miejscowej infekcji za pomocą chłonnego
opatrunku ze srebrem
Joachim Dissemond

11.4512.45

Sesja abstraktowa: Opieka w warunkach domowych & 
Jakość życia

sala
Praga A

Przewodniczący: José Verdú Soriano, Pedro Luis Pancorbo Hidalgo

134 Terapia osoczem – czy wystarczy raz w tygodniu? Prospektywne
randomizowane badanie kliniczne mające na celu walidację
częstotliwości leczenia osoczem bogatopłytkowym w celu
zmniejszenia powierzchni rany, miana bakterii i dolegliwości
bólowych
Finja Jockenhöfer

135 Przydatność wybranych metod oczyszczania ran przewlekłych u
pacjentów hospicyjnych
Dariusz Bazaliński

136 Wgląd w aktualne praktyki leczenia ran w zachodniej Irlandii
Edel Brangan

137 Analiza partycypacji pacjentów i ogółu społeczeństwa w aspekcie
rozwoju badań w dziedzinie leczenia ran w Irlandii
Georgina Gethin

12.5013.20

Doroczne walne zgromadzenie EWMA

13.0014.15

Sesja kluczowa: Informatyka w leczeniu ran
Przewodniczący: Edward Jude, Sebastian Probst

138 Przegląd narzędzi e-zdrowia w leczeniu ran
Zena Moore
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Lwów B+C

(

)

sala
Bratysława
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139 Przykłady elektronicznej opieki w leczeniu ran w Hiszpanii
14.1515.30

Sesja kluczowa: Leczenie ran a kwestie finansowe
Przewodniczący: Alberto Piaggesi, Giuseppe Turchetti

(

)

PROGRAMME
OVERVIEW

José Verdu Soriano

sala
Bratysława

140 Kiedy klinicysta zderza się z wymiarem finansowym… „Miło Cię
poznać…. a może nie?”
Julian F. Guest

DETAILED
PROGRAMME

141 Kiedy administrator szpitala zderza się z wymiarem finansowym…
„To nie moja wina, to moja praca!”
Carlo Milli

142 Kiedy ekonomista spotyka specjalistę ds. leczenia ran... „To
zaaranżowane małżeństwo, ale na pewno odkryjemy miłość!”
Giuseppe Turchetti

14.1515.30

Ścieżka tematyczna „Stopa cukrzycowa”: Sesja gościnna ADFS

sala
Lwów B+C

Przewodniczący: Alberto Piaggesi, Luca Dalla Paola

SESSIONS

Chirurgiczne postępowanie w infekcjach stopy cukrzycowej i
osteomyelitis
Luca Dalla Paola

Chirurgiczne odciążenie jako uzupełnienie tradycyjnego
postępowania odciążeniowego
Thomas Zgonis

E-POSTERS

Chirurgiczne postępowanie w zdeformowanej cukrzycowej stopie
Charcota
Venu Kavarthapu

Amputacja jako postępowanie ratujące kończynę
Robert Frykberg

Wręczenie nagród i zamknięcie konferencji

(

)

sala
Bratysława

GENERAL
INFORMATION

Zamknięcie konferencji i rozdanie nagród
Alberto Piaggesi

EWMA 2019

SPONSORS &
EXHIBITORS

SATELLITE
SYMPOSIA

Christina Lindholm, SSiS
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15.3016.00

OPIS SESJI KLUCZOWYCH
W programie konferencji EWMA 2018 znalazło się 12 sesji kluczowych dotyczących
zarówno nowych tematów istotnych dla europejskiej społeczności specjalistów
leczenia ran, jak i zagadnień, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem podczas poprzednich edycji wydarzenia. Sesje dotyczą postępów w dziedzinie edukacji i
badań naukowych z uwzględnieniem epidemiologii, patologii, rozpoznawania,
profilaktyki oraz leczenia ran. Choć sesje mają zasadniczo charakter teoretyczny,
przewidziano także czas na dyskusję słuchaczy z prelegentami.
Środa, 9 maja Sesja inauguracyjna:
10.00-11.30 Kraków – Nowe horyzonty w leczeniu ran
Sala: Wisla
( ) W ostatnich latach nastąpił zauważalny postęp w dziedzinie
leczenia ran, zarówno w aspekcie prowadzonych badań
podstawowych, jak i w ujęciu klinicznym i chirurgicznym. Lipofilling, komórki macierzyste, matryce do regeneracji skóry
właściwej, zaawansowane opatrunki, terapie podciśnieniowe i
nowe protokoły zabiegowe radykalnie zmieniają naszą codzienną pracę. Grono wybitnych ekspertów dokona przeglądu
najnowszych doniesień, dając nam możliwość zapewnienia
pacjentom najbardziej zaawansowanych sposobów leczenia
oraz uzyskania najlepszych wyników klinicznych, unikając przy
tym błędów i powikłań.
Środa, 9 maja Sesja kluczowa: Owrzodzenie goleni i
16.45-18.00 zapobieganie nawrotom – aktualny stan wiedzy
Sala: Dunaj
( ) Czy można zapobiec pierwszemu wystąpieniu owrzodzenia
żylnego goleni? Jakie grupy narażone są na największe ryzyko
wystąpienia tego schorzenia? Jakie skuteczne postępowanie
można przeprowadzić w codziennej praktyce klinicznej? Celem
sesji jest krytyczna ocena dostępnej obecnie literatury pod
kątem dowodów na skuteczne interwencje mogące zapobiec
nawrotom.
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Środa, 9 maja Zaawansowane terapie w leczeniu ran
16.45-18.30 – możliwości i wyzwania
Sala: Wisla
( ) Podczas sesji przedstawiony zostanie nowy dokument EWMA
pt. „Advanced Therapies in Wound Management” („Zaawansowane terapie w leczeniu ran”). Stanowi on przegląd dostępnych
technologii wykorzystujących terapie komórkowe, inżynierię
tkankową oraz substytuty tkanek (medycyna regeneracyjna), a
także nowych sposobów leczenia z uwzględnieniem fizjoterapii
oraz potencjału czujników i oprogramowania.

SESSIONS

EWMA zawarła w dokumencie opis przeszkód i możliwości
związanych z zastosowaniem zaawansowanych terapii, aby
zapewnić lekarzom neutralne i wyczerpujące źródło informacji,
a także punkt odniesienia na potrzeby przyszłych dyskusji i
negocjacji z organami służby zdrowia i płatnikami w zakresie
wykorzystywania takich sposobów leczenia w praktyce klinicznej.

GENERAL
INFORMATION

E-POSTERS

W dokumencie:
• Zawarto przegląd możliwości pojawiających się w tym
wielowymiarowym, złożonym obszarze;
• Zaprezentowano omówienie dostępnych doświadczeń
klinicznych oraz dowodów naukowych;
• Przedstawiono rekomendacje w zakresie zastosowania
zaawansowanych terapii w różnych aspektach leczenia ran;
• Omówiono rolę decydentów, płatników i ustawodawców w
tworzeniu ram regulacyjnych dla stosowania zaawansowanych metod leczenia w Europie.
Na zakończenie sesji znajdzie się miejsce na prezentację i
dyskusję na temat perspektyw stosowania zaawansowanych
sposobów leczenia ran.

SATELLITE
SYMPOSIA

Zdrowie skóry w centrum uwagi – zapobieganie
rozdarciom skóry, odleżynom i uszkodzeniom
skóry związanym z działaniem wilgoci

SPONSORS &
EXHIBITORS

Sesja dotyczyć będzie podobieństw i różnic w zakresie leczenia
uszkodzeń skóry związanych z występowaniem wilgoci, rozdarć
skóry i odleżyn. Sesja dotyczyć także będzie możliwości
przyjęcia kompleksowego podejścia do leczenia.
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Czwartek, 10 maja
14.30-15.30
Sala: Wisla
( )

Czwartek, 10 maja Bezpieczne zabiegi chirurgiczne z uwzględnie14.30-15.30 niem problemu zakażenia miejsca operowanego
Sala: Dunaj
( ) Choć w szpitalach w wielu krajach obowiązują wytyczne
dotyczące zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego
(SSI) i ich leczenia, w dalszym ciągu potrzebne są wskazówki
w zakresie profilaktyki i leczenia tego rodzaju zakażeń na
szczeblu opieki pozaszpitalnej. EWMA zainicjowało w związku
z tym nowy projekt, którego celem jest przekazanie wytycznych
dotyczących postępowania w przypadku zakażenia miejsca
operowanego w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki
zdrowotnej. Podczas sesji autorzy i redaktorzy dokumentu
przedstawią czynniki ryzyka, kwestie opieki pozaszpitalnej, rolę
leczenia miejscowego i zaangażowania pacjentów oraz omówią
działania EWMA dotyczące SSI.
Sesja należy do ścieżki tematycznej „Zapobieganie i kontrola
zakażeń”.
Czwartek, 10 maja Rany nietypowe – narzędzia diagnostyczne i
17.15-18.30 nowoczesne sposoby leczenia
Sala: Wisla
( ) Podczas sesji zaprezentowany zostanie obecny stan wiedzy na
temat patofizjologii, diagnostyki i leczenia najczęściej spotykanych nietypowych ran.
Czwartek, 10 maja Oparzenia
17.15-18.30
Sala: Bratysława Celem sesji jest przedstawienie podstawowych zagadnień
( ) dotyczących patofizjologii ran oparzeniowych z myślą o tych
pracownikach opieki medycznej, dla których nie jest to temat
dobrze znany. Ma to umożliwić im łatwiejsze podejmowanie
decyzji o tym, jak i gdzie powinny być leczone oparzenia.
Przedstawiony zostanie przegląd informacji na temat optymalnych ram czasowych dla przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych i kryteria kierowania pacjentów do ośrodków leczenia
oparzeń.
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Piątek, 11 maja Diagnostyka i ocena ran
08.30-09.45
Sala: Wisla Ocena rany jest ważną procedurą pozwalającą na postawienie
( ) właściwego rozpoznania, prawidłową klasyfikację owrzodzenia
oraz ocenę procesu gojenia się rany. Choć w podejściu wielodyscyplinarnym do leczenia ran możliwe jest zastosowanie
wielu schematów diagnostycznych i narzędzi oceny punktowej,
czasami źródłem problemu może być właśnie wielodyscyplinarność. Na początku sesji plenarnej podjęta zostanie próba
wskazania podstawowych przeszkód w stosowaniu standaryzowanych narzędzi prawidłowej oceny rany. Kolejnym zagadnieniem będą czynniki ryzyka braku gojenia się ran. Ostatnia
część prezentacji dotyczyć będzie praktycznego wykorzystania
narzędzia oceny zapalenia skóry wywołanego nietrzymaniem
moczu. Na zakończenie przewidziano czas na omówienie
rzeczywistych doświadczeń uczestników.
Piątek, 11 maja Sympozjum dotyczące stopy cukrzycowej:
08.30-09.45 leczenie ran
Sala: Bratysława
( ) Sesja organizowana przez IWGDF Guidance Group.

GENERAL
INFORMATION

E-POSTERS

Podczas sesji poruszone zostaną następujące tematy:
• Dlaczego potrzebne są wytyczne dotyczące leczenia ran?
• Mechanizmy warunkujące zaburzone gojenie się ran w
przebiegu cukrzycy
• Najważniejsze informacje na temat anatomii i ukrwienia
• Leczenie opłacalne finansowo – najważniejsze aspekty
Piątek, 11 maja Informatyka a leczenie ran
13.00-14.15
Sala: Bratysława Celem sesji jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat:
( ) • Zalet e-zdrowia w praktyce klinicznej leczenia ran
• Możliwych interwencji w indywidualnej praktyce klinicznej
uczestników
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Piątek, 11 maja Leczenie ran a kwestie finansowe
14.15-15.30
Sala: Bratysława Aktualne występowanie licznych czynników zwiększających
( ) koszty opieki zdrowotnej prowadzi do presji na wydajność
finansową europejskich systemów opieki zdrowotnej. Z konieczności zatem toczące się debaty koncentrują się na
kwestiach finansowych, co może wpływać na decyzje podejmowane przez strony zainteresowane. Podczas sesji przeanalizowane zostanie podejście decydentów, dyrektorów szpitali oraz
lekarzy do finansowych aspektów leczenia ran. W ramach
dyskusji pomiędzy prelegentami i słuchaczami postaramy się
odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić innowacyjność, jakość
opieki zdrowotnej, ograniczenia budżetowe szpitali i zapewnienie równowagi ekonomicznej systemu.

OPIS SESJI FOKUSOWYCH
Sesje szczegółowe, podobnie jak warsztaty, odbywają się zazwyczaj w węższym
gronie słuchaczy. Uczestnicy mają okazję zgłębienia jednego konkretnego tematu.
Środa, 9 maja Rany na różnych etapach życia pacjenta
13.45-15.00
Sala: Wisła W dostępnej aktualnie literaturze brak jest wyczerpujących
( ) informacji na temat charakteru oraz częstości występowania
ran na różnych etapach życia pacjentów. To właśnie dlatego
EWMA wskazało jako jeden z obszarów fokusowych leczenie
ran u pacjentów neonatologicznych/pediatrycznych oraz
geriatrycznych. Wśród planowanych w tym zakresie działań
znajduje się publikacja dwóch dokumentów dotyczących
patofizjologii oraz zalecanej organizacji leczenia ran w tych
dwóch grupach wiekowych.
Planowane dokumenty będą miały na celu:
• Dokonanie przeglądu dostępnej literatury na temat częstości
występowania oraz etiologii ran u pacjentów pediatrycznych,
tj. u niemowląt oraz dzieci do okresu dojrzewania, a także u
osób starszych w wieku powyżej 75 lat (pacjenci geriatryczni) na potrzeby przedstawienia danych szacunkowych w tym
zakresie;
• Opisanie wpływu wieku pacjenta na leczenie ran pod kątem
fizjologicznym i psychologicznym;
• Wskazanie i opisanie wyzwań związanych z konkretnymi
grupami wiekowymi, tj. aspektów zapobiegania powstawaniu
ran i ich leczenia, które mogą zostać zaniedbane w trakcie
leczenia konkretnych grup wiekowych;
• Omówienie konkretnych zagadnień związanych z organizacją i kosztami leczenia tych dwóch grup pacjentów, z
uwzględnieniem odpowiednich strategii w zakresie opłacalności prowadzonego postępowania, tak aby zapewnić, że
dwie rozważane grupy pacjentów znajdą się pod opieką
specjalistów leczenia ran (np. strategie dotyczące zapewnienia specjalistycznego leczenia ran w warunkach domowych
oraz w szpitalnych oddziałach pediatrycznych).
Podczas sesji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące
wskazanych grup wiekowych, a także wyzwania dotyczące
organizacji leczenia ran.
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Środa, 9 maja Rany z uwzględnieniem problematyki bólu
16.45-18.00
Sala: Bratysława Sesja koncentrować się będzie na następujących tematach:
( ) • Ból - od podstawowych pojęć do ran
• Różne rodzaje i mechanizmy powstawania bólu
• Rozpoznawanie i pomiar bólu
• Różne źródła bólu związane z ranami
• Leczenie bólu w ramach leczenia ran – od teorii do praktyki
• Systemowe i ogólne leczenia bólu
• Leczenie i zabiegi miejscowe w leczeniu ran
• Szczególna rola opatrunków
• Omówienie dwóch praktycznych przypadków z ilustracjami

E-POSTERS

Dlaczego nie wszyscy pacjenci poddawani
leczeniu ran przestrzegają zaleceń
terapeutycznych?

SPONSORS &
EXHIBITORS

SATELLITE
SYMPOSIA

GENERAL
INFORMATION

Celem sesji jest zdefiniowanie zjawiska nieprzestrzegania
zaleceń terapeutycznych oraz jego charakterystyki w odniesieniu do pacjentów poddawanych leczeniu ran, a także określenie
wsparcia koniecznego, aby zapewnić współpracę pacjenta.
Podczas sesji wskazanie także zostaną działania, które
uczestnicy mogą stosować we własnej praktyce klinicznej.

207

PROGRAM
POLSKOJĘZYCZNY

Piątek, 11 maja
10.30-11.30
Sala: Dunaj
( )

SESSIONS

Czwartek, 10 maja Rany nietypowe – jakie rozpoznanie postawisz?
11.15-12.15
Sala: Wisła Interaktywna sesja dotycząca konkretnych przypadków klinicz( ) nych nietypowych ran w przebiegu np. zapalenia żył, zgorzelinowego ropnego zapalenia skóry, zwapniającej arteriolopatii
mocznicowej i procesów nowotworowych.
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Visit us at

BOOTH #W412
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"the Original"

Wound treatment for chronic- and acute
wounds as well as ﬁrst- and
second degree burns

NATURAL INGREDIENTS
MAXIMUM TOLERANCE

PROVEN STABILITY, SAFETY & EFFICACY

THANK YOU TO OUR SPONSORS:
Pocket programme
kindly sponsored by Coloplast

Conference bags & AV sponsorship
kindly sponsored by smith&nephew

Lanyards
kindly sponsored by Mölnlycke

Wi-Fi at Expo Krakow
kindly sponsored by Polymem (Ferris)
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