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Informace

Léčba ran byla rámcem prvního bloku před-

nášek. Posluchači se od RNDr. Romany Mrázové 

z Aeskulap Akademie Praha dozvěděli vše o no-

vinkách ve spektru terapeutických obvazových 

materiálů i o jejich využití v praxi. Problematikou 

hojení defektů peristomální kůže se zaobírala 

Mgr. Veronika Zachová z I. chirurgické kliniky 

Všeobecné fakultní nemocnice Praha a hned po 

ní prezentoval MUDr. Jan Stryja z Centra cévní 

a miniinvazivní chirurgie v Nemocnici Podlesí, 

a.s. cévně-chirurgický přístup v managemen-

tu ran. Ošetřování a léčbu dekubitů představil 

MUDr. Vladimír Nerad z Kliniky gerontologic-

ké a metabolické Fakultní nemocnice Hradec 

Králové a celý blok poté zakončila vedoucí kon-

zultantka pro léčbu chronických ran z Fakultní 

Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze 4 

Krči Vladimíra Šípková.

Akutní medicíně byl věnován následující 

blok přednášek. S použitím automatizovaných 

externích defibrilátorů seznámil posluchače 

MUDr. Pavel Marcián z Kardiochirurgické kliniky 

FN Olomouc. MUDr. Bronislav Klementa z Kliniky 

anesteziologie a resuscitace FN Olomouc se 

věnoval možnostem zajištění dýchacích cest 

v ambulanci. Společně pak oba ve spolupráci 

s MUDr. Olgou Klementovou, Ph.D., z Městské ne-

mocnice, oddělení urgentního příjmu v Ostravě 

představili soubor kazuistik, který obsahoval 

několik typů závažných stavů a správný postup 

při jejich řešení.

Výživa byla náplní dalších přednášek. MUDr. 

Zuzana Grofová z Nutričního a dietologické-

ho oddělení v Pardubické krajské nemocnici, 

a.s. se zaměřila na vliv probiotik na diabetes 

prvního i druhého typu. O výživě a imunitním 

systému v dětském věku pohovořila RNDr. Dana 

Nováková z Kliniky nukleární medicíny a endokri-

nologie 2. LF UK a FN Motol v Praze. Se zajímavou 

přednáškou předstoupil na závěr třetího bloku 

MUDr. Tomáš Bohanes, Ph.D., z I. chirurgické 

kliniky LF UP a FN Olomouc a Nutriční poradny 

FN. Tématem jeho přednášky byla klinická výživa 

z pohledu lékaře a také jak zabránit extrémním 

případům úmrtí v důsledku vyhladovění v ne-

mocnici.

Jako poslední přišla na řadu diabetologie. 

Bc. Helena Přibylová z Ústavu fyziologie LF UP 

a MUDr. Karolina Peterson z Ústavu ošetřovatel-

ství Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci 

připravily přehled aktuálních možností inten-

zivní léčby inzulinem a společně s doc. MUDr. 

Rudolfem Chlupem, CSc., z II. interní kliniky 

Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP představili 

současné možnosti intenzivního monitoringu 

glykemie. Závěrečná přednáška byla věnována 

přípravě diabetiků k invazivním výkonům. Jejími 

autorkami byly Zdeňka Vachutková a MUDr. Věra 

Loyková z II. interní kliniky FN Olomouc.

V průběhu dvou přednáškových bloků zare-

gistrovaní účastníci navštívili workshop připra-

vený Mgr. Markétou Koutnou v menším sálku. 

Tématem workshopu bylo léčení ran v týmu. 

Každý tým si vylosoval jednu z předem připrave-

ných kazuistik a na základě svých znalostí a zku-

šeností se snažil co nejlépe popsat ránu a navrh-

nout postup léčby. Výsledek každého týmu byl 

okomentován odbornou porotou a porovnán 

s tím, jak byl pacient reálně léčen.

Konference byla po odborné stránce jistě 

přínosná pro většinu posluchačů, kteří se účast-

nili. Organizační práci není co vytknout, a proto 

lze celou konferenci označit za velmi zdařilou 

a můžeme se těšit na další ročník.

Sestry nacvičovaly mj. ošetřování ran
Jiří Šefl, Bc. Lenka Šeflová

II. interní klinika FN Olomouc

Olomoucké kongresové centrum RCO se v pátek 16. dubna stalo dějištěm třetího ročníku konference Sestra v praxi. Zúčastnilo se jej více než 

600 nelékařských zdravotnických pracovníků. Zaplněného sálu lze usoudit, že příspěvky byly pro návštěvníky zajímavé a přínosné.
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III. KONFERENCE 
SESTRA V PRAXI

16. dubna 2010, Olomouc

POŘ ADATELÉ

II. interní klinika FN Olomouc 
Klinika anesteziologie,  
resuscitace a intenzivní péče 
VFN a 1. LF UK Praha
Česká společnost pro léčbu rány 

Bc. Lenka Šeflová

II. interní klinika FN Olomouc

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

lenka.seflova@fnol.cz

Obrázek 1. Sestrám byla prezentována i nabídka 

vystavovaných firem. Foto Eva Dokoupilová


