Vážené dámy, vážení pánové,
jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na již VII. ročník konference RANDE
2017, mezinárodního setkání příznivců moderních metod a postupů při ošetřování chronických
ran a kožních defektů.
Konferenci RANDE 2017 pořádá společnost Salvatella s.r.o. spolu s webovým portálem
www.hojeniran.cz pod odbornou garancí výboru České společnosti pro léčbu ran. Mediálními
partnery konference jsou Medical Tribune, nakladatelství GEUM a webový portál www.merudia.cz.
Od našeho prvního setkání v roce 2007 uběhlo již 10 let, které bezpochyby přinesly řadu změn
v našem osobním i pracovním životě, managementu ran i celé naší společnosti. Potřeba vzájemných
setkání a výměny zkušeností odborníků různých specializací zapojených do léčby pacientů s ránou
přesto zůstává aktuální i nadále.
Moderní medicína s sebou neustále přináší řadu inovací, které postupně nahrazují dříve zažité
postupy. I přes úžasný technologický pokrok však existují třecí plochy, které evokují otázky
o kompetencích, standardech poskytované péče a ekonomické udržitelnosti stoupající úrovně
současného zdravotnictví. Kromě plodné mezioborové a meziprofesní spolupráce se na správném
chodu tohoto systému nemalou mírou podílí i osobní nasazení každého z nás. Motto letošní
konference proto zní: „Nehojící se rány – výzva pro jednotlivce i zdravotní systém“.
RANDE 2017 je konference otevřená všem zdravotnickým profesím, které mají k léčbě pacientů
s nehojícími se ránami a chronickými defekty co říci. Cílem setkání je výměna zkušeností mezi
odborníky v hojení ran, rozšíření možností edukace a prohloubení mezinárodní, mezioborové
a meziprofesní spolupráce v oboru, který zasahuje do mnoha odvětví medicíny a úspěšně léčí
nemoci, nad kterými mnozí zlámali hůl. Již samotná geografická poloha Třince v severovýchodním
cípu České republiky nás pak přímo vybízí k tomu, abychom sdíleli své zkušenosti s kolegy
z okolních států.
Součástí konference budou interaktivní sympózia a edukační monotématické workshopy pro
menší skupinky posluchačů. Dvoudenního setkání se zúčastní také pozvaní hosté s vyzvanými
přednáškami na vybraná témata. Využijte možnosti aktivně se zúčastnit formou ústního sdělení
nebo posteru.

Za organizační výbor: 			
				

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
Prezident kongresu
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Odborný program konference Rande 2017:
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼

Efektivní léčba pacientů s flebedémem a lymfedémem
Zevní kompresivní terapie od zlatého standardu po nové technologie
Ranná infekce jako komplikace hojení
Kauzální, symptomatická versus adjuvantní terapie ulcerací
Aktuální trendy v lokální terapii ulcerací
Poziční dokumenty EWMA (s participací lektorů EWMA)
Léčba nehojících se ran v ekonomických souvislostech

V rámci konference se bude konat „Kulatý stůl odborníků“ věnující se problematice dekubitů
a satelitní sympozium zaměřené na léčbu pacientů s nehojící se ranou v zařízeních následné péče.
Abstrakta přednášek a posterů budou publikována ve Sborníku. Odborný program bude k dispozici
po uzávěrce na www.rande-konference.cz a v tištěné podobě při registraci účastníků konference.

Termín a místo konání: 1. a 2. června 2017, Hotel Vitality a.s.
Třinec – Vendryně čp. 1017, 739 94, www.hotelvitality.cz
Souřadnice GPS: 49°39‘30.278“N, 18°41‘50.057“E
Akce je ohodnocena kreditními body do systému kontinuálního vzdělávání lékařů (dle Stavovského
předpisu ČLK č. 16) a sester (dle vyhlášky č. 321/2008 Sb.) s registrací u POUZP.

Organizační výbor:

MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
Doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, polština
Přihlášky k účasti na konferenci:

Závazné přihlášení je dostupné on-line na adrese: www.rande-konference.cz
Registrační formulář je aktivní od 1. ledna 2017.
Aktivní účastníci (ústní sdělení a příspěvky ve formě posterů) do 15. března 2017 (zaslání abstraktu
přednášek je podmínkou dokončení on-line registrace). O přijetí příspěvku rozhodne vědecká
rada konference. Pasivní účastníci do 26. května 2017.

Časový harmonogram konference:

1. června 2017 (čtvrtek)
9,00 – 18,00 hod Registrace, ubytování, výstava firem a workshopy
10,00 – 10,15 hod Slavnostní zahájení konference, Tenis Hotel Vitality
10,15 – 18,00 hod Odborný program
od 19,00 hod
Společenský večer s rautem v prostorách hotelu Vitality
2. června 2017 (pátek)
9,00 – 11,00 hod Registrace
10,00 – 15,00 hod Odborný program, výstava firem, workshopy
15,00 hod
Zakončení konference, předání certifikátů
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Kontakt:

on-line registrace na www.rande-konference.cz
Odborný program: MUDr. Jan Stryja, Ph.D., e-mail: jan.stryja@atlas.cz
Výstava firem - e-mail: konferencerande@gmail.com

Registrační poplatek:		

Lékař				
Sestra			
Doprovodná osoba
(uvedené poplatky jsou včetně DPH)

do 26.5.2017
1 400 Kč		
900 Kč		
600 Kč

od 27.5.2017
1 600 Kč
1 000 Kč
800 Kč

V ceně registračního poplatku jsou vstupy do kongresových prostor, na výstavu firem a workshopy,
informační materiály, Sborník abstrakt, občerstvení, oběd a společenský večer s rautem.
K registraci si s sebou, prosím, vezměte kopii dokladu o zaplacení.
Aktivní účastníci: ústní prezentace (1. autor) je od poplatků osvobozen, poster (1. autor)
má 50% slevu na účastnickém poplatku.

Způsob platby: bude uveden na webových stránkách konference: www.rande-konference.cz
Zrušení přihlášky		
Storno poplatek

do 26.5.2017
50%

od 27.5.2017
100%

Storno musí být nahlášeno písemně na e-mailovou adresu: konferencerande@gmail.com, kde Vám přijetí
storna potvrdíme.

Společenský program: Přátelské posezení s rautem a řízenou degustací moravských vín.
Ubytování: Ubytování si zajišťují účastníci sami.
Hotel Vitality, Vendryně 		
Penzion SVĚT, Třinec 		
Hotel Steel, Třinec			
Penzion Půda, Třinec		
Hotelový dům Třinec		

Tipy na výlet:

Ropice – golfový ráj na prahu Beskyd
Relax centrum Třinec		
Javorový vrch 			
Aquapark Tropicana, Polsko (20 km)
Prales Mionší, muzeum Dolní Lomná

www.hotelvitality.cz / Tel. 595 530 611
www.penzionsvet.estranky.cz / Tel. 608 975 666
www.hotelsteel.cz / Tel. 556 200 111-2
www.pudatrinec.cz / Tel. 558 323 145
www.hoteltrinec.cz / Tel. 558 333 333
www.beskydgolf.com
www.relaxtrinec.cz
www.javorovy.cz
www.golebiewski.pl/hg_wisla/cz
www.dolnilomna.estranky.cz

Další aktuální informace o konferenci na www.rande-konference.cz
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