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-----------------------------------------------------------------------V Krajské zdravotní se uskutečnil workshop vlhkého hojení ran

Workshop vlhkého hojení ran uspořádala ve čtvrtek 11. listopadu 2021 Klinika úrazové chirurgie Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
„Za dobu, co se pohybuji v medicíně, se úrazová chirurgie hodně posunula vpřed, a původní metody, s nimiž
jsem začínal, jsou v podstatě zapomenuty. Sleduji, jak výborných dosahujete výsledků, a musím říct, že
sestřičky o problematice vědí víc než my, lékaři. Za to jim moc děkujeme, stejně jako vám všem, kteří se o
pacienty s chronickými ranami, bércovými vředy a ostatními obtížemi staráte,“ pozdravil před zahájením
odborného programu účastníky workshopu MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.
„Pamatuji, jak jsme obkládali třikrát denně hypertonickým roztokem a byla s tím hrozná práce. Pokrok od té
doby je obrovský. Metoda vlhkého hojení se prosadila v naší běžné klinické praxi. Efekt, který přináší
pacientům, je velký a péče se hlavně dá prodlužovat na domácí ošetření. Pro pacienty je to obrovský komfort:
neleží v nemocnici, nemusí podstupovat bolestivé procedury,“ řekl v úvodu MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.,
přednosta Kliniky úrazové chirurgie v ústecké Masarykově nemocnici.
Odborné setkání se uskutečnilo v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., a
zúčastnilo se ho 90 zájemců, většinou zdravotních sester. Program workshopu obsahoval celkem 14
prezentací ve třech blocích, mezi nimiž byla možnost seznámit se i otestovat produkty důležité právě pro
úspěšné vlhké hojení ran.
„Historicky druhý Workshop vlhkého hojení ran, který díky Covidu probíhal po roční pauze, se nesl ve velmi
příjemném a přátelském duchu. Nejen, že jsme si osvěžili své znalosti, které jsme si naživo mohli vyzkoušet
díky prezentujícím firmám, ale opět jsme se dozvěděli spoustu novinek, které určitě uplatníme v praxi. Jsem
velmi ráda, že tento workshop edukuje nejen sestřičky, ale že, dle ohlasů, je přínosný i pro lékaře. Už teď se
těším na další a věřím, že bude stejně vydařený jako dva předcházející,“ zhodnotila akci Ing. Bc. Soňa
Brabcová, vrchní sestra pořádající kliniky, která byla odborným garantem workshopu.
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