
 
Vážené dámy a pánové,  
 

na základě příznivých ohlasů na kurzy 
léčení ran, které pořádáme již od roku 2006, si 
Vás dovoluji pozvat na 2 denní odborný kurz 
věnovaný problematice komplexní diagnostiky 
a terapie chronických ran.  

Vzdělávací akce „REPETITORIUM 
KOMPLEXNÍ LÉČBY CHRONICKÝCH RAN 
2010 - INTENZIVNÍ KURZ“   navazuje na 
základy položené v předcházejících 
jednodenních kurzech. Hojení ran poskytuje 
mnoho zajímavých témat a často je velmi 
obtížné se v jednom dni věnovat všem tématům. 
Proto se toto setkání, na rozdíl od dosud 
konaných kurzů, uskuteční v méně hektickém 
tempu v průběhu 2 dnů. Budeme se tak moci 
věnovat praktickým ukázkám práce 
s moderními materiály, přenosům 
z operačního sálu a zákrokového 
angiografického sálku. Samozřejmostí kurzu je 
společná diskuse nad indikacemi a použitím 
moderních materiálů a metod. Vzhledem 
k zaměření semináře doporučujeme účast 
zejména pro lékaře. 
     Součástí intenzivního kurzu v roce 2010 
bude prezentace zajímavých fotokazuistik 
z průběhu léčení pacientů různých pracovišť.  
     Na organizaci se podílí 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 
společnostmi Convatec a Servier. 
 
 

 
MUDr. Jan Stryja 
   vedoucí kurzu 

 

 

REPETITORIUM 
KOMPLEXNÍ LÉČBY 

CHRONICKÝCH RAN 2010  
 

INTENZIVNÍ KURZ 
 
18. - 19. B ŘEZNA 2010 

 
 
Časový harmonogram prvého dne: 
        8.45 h    registrace účastníků 
        9.00 h    zahájení kurzu 
      12.00 – 12.30 h   oběd  
      16.00 h    zakončení prvního dne kurzu s                                         
                      posezením   
 
Časový harmonogram druhého dne: 
        9.00 h    zahájení odborného programu    
                      druhého dne kurzu 
      12.00 – 12.30 h   oběd  
      15.00 h    zakončení kurzu s předáním     
                      certifikátů 
 

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 
 

 
 
Program:  
1. Otok a ranný exsudát jako symptom - 

diferenciální diagnostika a terapie 
2. Syndrom diabetické nohy: ischemické 

kožní defekty a možnosti 
revaskularizace,  

3. Neuropatické defekty a možnosti 
komplexní terapie 

4. Nové technologie v podpoře hojení ran 
5. Ambulantní podtlaková terapie při léčbě 

nehojících se ran – naše zkušenosti 
6. Chyby a omyly v léčbě ran 

 

 
 
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  
1500,- Kč pro lékaře a 900,- Kč pro zdravotní 
sestry. V ceně je zahrnuto občerstvení, oběd  
a studijní materiály. 
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,  doložit při 
registraci. Pro velký zájem Vás prosíme o včasné 
přihlášení. Ubytování není zahrnuto v ceně a 
účastníci si rezervace zajišťují sami. 

 

 

Tématické zaměření jednotlivých kurzů vychází 
ze specializace firemních partnerů, kterými 
jsou:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 naleznete  
na našich internetových stránkách na adrese: 

 
www.nempodlesi.cz 
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