
Aktivity u poskytovatelů zdravotních služeb 2018

Poskytovatel Vzdělávací akce Termín
Fakultní nemocnice Hradec Králové XXIV královéhradecké ošetřovatelské dny 13. – 14.9.2018 

Den Stop dekubitům 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Semináře zaměřené na problematiku rozlišování dekubitů versus plenková dermatitida průběžně

Distribuce edukačních materiálů pro pacienty - prevence dekubitů v domácím prostředí
Realizace přednášek v klubech důchodců zaměřené zejména na prevenci v domácím prostředí. 

Fakultní nemocnice Plzeň Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty 15.10.-19.10.2018
Certifikovaný kurz  Hodnocení, prevence a léčba dekubitů 26.11.–30.11.2018
Sympozium ke dni STOP dekubitům pro odbornou veřejnost 20.11.2018
Edukace veřejnosti probíhá průběžně formou promítání videa tzv. smyčkou na obrazovkách v ambulancích nemocnice

Nemocnice Na Homolce Hojení ran – jeden problém z mnoha pohledů 4.10.2018
Pardubická krajská nemocnice, a.s. - Orlickoústecká a Litomyšlské nemocnicie Konference Hojení  chronických ran, trvalá výzva pro zdravotníky 22.3.2018

Den zdraví Litomyšlské nemocnice - akce pro veřejnost 14.6.2018
Pardubická nemocnice Celostátní kongres s mezinárodní účastí léčba ran - mezioborová spolupráce 1.1.2018

Ranhojičky PKN - seminář 2x ročně
kurz Hojení ran - praktická část na Geriatrickém oddělení 

Psychiatrická nemocnice Brno Léčba porušení celistvosti kůže - vlhká terapie 22.11.2018
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Workshop "Postupy v prevenci a ošetřování dekubitů" 11. 4., 13. 6., 3. 10. 2018

Workshop "Manipulace s pacientem, vertikalizace a lokomoce s využitím prvků kinestetické mobilizace"

11.1., 15.2., 15.3., 12.4., 
17.5., 28.6., 6.9., 11.10., 
15.11., 13.12.2018 

Vojenská nemocnice Olomouc Prevence dekubitů, antidekubitní pomůcky -  novinky, manipulace s pomůckami
seminář Rehabilitační ošetřovatelství 7.11.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě seminář CHRONICKÉ RÁNY duben 2018
seminář KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTA 4.10.2018
seminář  Hojení chronických ran 10.10.2018

Rehabilitační ústav Hrabyně vzdělávací akci „Prevence a léčba dekubitů 24. 9. 2018, 26. 9. 2018
Léčebna TRN Janov Hojení ran v kostce II (Molnlycke Health care)
Nemocnice TGM Hodonín, p. o. Nové technologie, prevence dekubitů a polohování


