
 

III. SYMPOZIUM DEKUBITY – SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ 
NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy 
pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty

III. SYMPOSIUM PRESSURE ULCERS – SHARING 
EXPERTISE INTERNATIONALLY

Data-based knowledge, skills and guidelines
for the care of long-term ill patients

8.00–9.00   Registrace/Registration/Co�ee break

9.00–9.30  Slavnostní zahájení Sympozia/Opening ceremony
 
9.30–9.45 Monitoring tlakových lézí – validace datasetu po druhém pilotním sběru dat/

Pressure lesion monitoring – data set validation after second pilot data collection
  Pokorná, A. et al. (Czech Republic)

9.50–10.20 Advances in pressure ulcer research, current clinical and scienti�c evidence 
  for the e�ectiveness of prophylactic dressings: A summary of 8-year program 
  of research/Pokroky ve výzkumu dekubitů, aktuální klinické a vědecké důkazy 
  týkající se efektivnosti profylaktického krytí: Souhrn osmiletého výzkumného
   programu
  Santamaria, N. (Australia)

10.25–10.40 Prevence dekubitů na jednotkách intenzivní péče/Pressure ulcer prevention 
at intensive care units 

  Pukiová, I. (United Kingdom)

10.45–11.05 Faktory hojenia dekubitov u kriticky chorých/The factors of pressure ulcer´s 
healing in critically ill patients 

  Hlinková, E. et al. (Slovakia)
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11.10–11.30  Dekubity u pacientov s komorbidnými neurologickými ochoreniami/The pressure 
ulcers in patients with comorbid neurological disorders

  Nemcová, J. et al. (Slovakia)

11.35–12.35  Oběd/Lunch 

12.40–12.50  Faktory ovlivňující recidívu dekubitální léze po plastickém chirurgickém 
výkonu – retrospektivní analýza /Factors in�uencing reccurence of pressure 
ulcers after plastic surgery – retrospective analysis

  Antalová, N. et al. (Czech Republic) 

12.55–13.05 Změny v kvalitě hojení ran po podání nenasycených mastných kyselin u potkana/ 
Wound healing e�ects after application of polyunsaturated fatty acids in rat

  Hokynková, A. et al. (Czech Republic) 

13.10–13.25 Předcházení dekubitům je lepší než řešení jejich důsledků/Pressure injuries 
prevention is better than solving of their complication

  Veverková, L. et al. (Czech Republic)

13.30–13.45 Dekubity u pacientů spinální ambulance celoživotní péče Fakultní nemocnice 
Brno 2013–2016/Pressure ulcers in outpatient of the Spinal Unit of University 
Hospital Brno 2013–2016 

  Vašíčková, L. et al. (Czech Republic)

13.50–14.05 Úloha kontroly bio�lmu při léčbě dekubitů/The role of bio�lm control 
in the treatment of pressure ulcers

  Doležel, R. (Czech Republic) 

14.05–14.15  Diskuse a závěr sympozia/Discussion and Closing ceremony

14.15–14.30 Přestávka/Co�ee break

14.30–16.00 Posterová sekce – prezentace/Poster section – presentation

  Workshopy/Workshops*:
   Komplexní přístup k prevenci dekubitů/Complex approach in pressure    

 ulcer prevention (Dvořáková, J.)
   Novinky v polohování – preventivní polohování/New results in patient´s   

 positioning – preventive positioning (Kajzrová, H.) 
   Plenková dermatitida/Incontinence associated dermatitis (Petrová, H.) 
   Monitoring hojení ran pomocí e-hojení/The usability of „e-hojení“ 

 in a wound management (Jelínková, T., Úbl, M.) 

  *možnost příhlásit se na jednotlivé workshopy při registraci/workshop attendance upon registration 
 at the registration desk
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