
 
 
Vážené dámy a pánové,  
 
     Nemocnice Podlesí, a.s. spolupořádá kurzy 
hojení ran již od roku 2006. Za tuto dobu získaly 
tyto jednodenní kurzy tradici, ve které bychom rádi 
pokračovali i v roce 2010. Základem kurzů je 
interaktivní přístup přednášejících a maximální 
využití prezentovaných poznatků v praxi. 
 

Komplexní terapii chronických ran 
zdůrazňují v současnosti mnohé semináře a školící 
akce. Pro naše Repetitorium komplexní léčby 
chronických ran zůstává typická názornost, 
nestrannost a aktuálnost výuky. Díky přenosům 
obrazu z operačních sálů a praktickým ukázkám 
ošetření pacientů s kožními defekty u nás získáváte 
nové zkušenosti s výhodami, které by mohl 
poskytnout pouze specializovaný workshop.   

 
      Základem teoretické části Repetitoria 
komplexní léčby chronických ran 2010 je 
prezentace Pozičních dokumentů vydaných 
Evropskou asociací sdružující společnosti pro hojení 
ran. Praktická část kurzů je zaměřena na indikace 
správných postupů v diagnostice i léčbě chronických 
ran. Další podrobnosti programu jednotlivých kurzů 
jsou uvedeny níže. Zájemci se tak mohou dopředu 
přihlásit na kurz na základě oznámeného programu. 
 

Na organizaci se i v roce 2010 bude podílet 
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice 
Podlesí a.s. a Zdraví pro život o.p.s. ve spolupráci 
s Českou společností pro léčbu rány a výrobci 
materiálů k hojení ran. 
 
 

 
MUDr. Jan Stryja 
   vedoucí kurzu 

 

Repetitorium komplexní léčby 
chronických ran 2010 
 
Místo konání: Aula Nemocnice Podlesí, a.s. 
 
Časový harmonogram: 
        8.00 h    registrace účastníků 
        8.30 h    zahájení kurzu 
      16.00 h    diskuze, zakončení kurzu   

 
Přednášející: 

MUDr. Jan Stryja    
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie 
MUDr. Lubomír Blaha 
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie 
Prim. MUDr. Daniel Říha   
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie 
Prim. MUDr. Marian Wierzgo ń   
Středisko onemocnění cév 
MUDr. Stanislav Holesz   
Středisko onemocnění cév 
Další vyzvaní přednášející dle zaměření 
konkrétního semináře. 
 

Termíny a detailní program: 
     20. dubna 2010 
       7. května 2010 
        
 
 

20. dubna 2010 
Poziční dokument EWMA: Obtížně 
zhojitelné rány. Tvorba národních 
guidelines pro chronické rány 
Mezioborová péče o pacienty s chronickou 
ránou.  

 

 7. května 2010 
Poziční dokument EWMA: Příprava 
spodiny rány v praxi. Exsudát a funkce 
terapeutických krytí. 
Nové technologie v podpoře hojení 
ran.Workshop ambulantní NPWT 
 
 
Akce je zaregistrována u ČLK a ČAS  

a ohodnocena kreditními body do kontinuálního 
vzdělávání lékařů a sester. Na konci akce 
obdržíte potvrzení o účasti. S ohledem na 
podporu týmové práce preferujeme účast lékaře 
a sestry z jednoho pracoviště.  
Poplatek za účast na kurzu je stanoven na  
800,- Kč pro lékaře a 500,- Kč pro zdravotní 
sestry. V ceně je zahrnuto občerstvení, oběd  
a studijní materiály.  Předpokládaný konec akce 
je v 16.00 hodin. 

Přihlásit se můžete nejlépe prostřednictvím  
e-mailu na: lada.bystronova@nempodlesi.cz , 
popř. telefonicky na čísle 724 049 045.  

Po akceptování přihlášky Vám zašleme 
informace týkající se platby.  

Počet účastníků každého kurzu je omezen!    
Platby na místě nejsou možné! Doklad o 
zaplacení,  prosíme,  doložte při registraci. 
Potvrzení o zaplacení vystavíme účastníkům 
na vyžádání na místě - v den konání kurzu. 

 Pro velký zájem Vás prosíme o včasné přihlášení. V 
případě naplnění kurzu ve Vámi požadovaném 
termínu Vám můžeme nabídnout účast v jednom z 
následujících kurzů. Poplatky řádně neodhlášených 
účastníků se nevracejí. 



Tématické zaměření kurzu vychází ze 
specializace firemního partnera, kterým je:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubytování není zahrnuto v ceně a účastníci si 
rezervace zajišťují sami. 
 
Kontakty:  

• Hotelový dům Třinec - tel.: 558 333 333  
• Hotel Steel - tel.: 558 302 111  
• Penzion "U půdy" - tel.: 558 323 145  

 
 

Pro Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie 
Nemocnice Podlesí a.s. organizuje: 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Další informace o kurzech i dalších 

vzdělávacích akcích naleznete  
na našich internetových stránkách na adrese: 

 

www.nempodlesi.cz 
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NA ODBORNÝ KURZ 
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