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I  konferencja pt. „Akademia Leczenia Ran” zorgani-

zowana w województwie lubelskim przez firmę Urgo 

Medical przy współpracy z firmą BBraun, Kikgel, Medi 

oraz OlimpLabs, gdzie patronat honorowy objęła 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i  Położnych w  Lublinie 

poświęcona była tematyce leczenia ran o różnej etio-

logii.

W Hotelu Victoria w Lublinie zebrało się ponad 200 

uczestników, w tym pielęgniarki i pielęgniarze z od-

działów szpitalnych, DPS-ów, hospicjów, opieki dłu-

goterminowej, a także pielęgniarki środowiskowe. Nie 

zabrakło również lekarzy różnych specjalności i zain-

teresowanych tematyką farmaceutów.

Przedmiotem konferencji były m.in. wytyczne po-

stępowania w  ranach zakażonych przedstawione 

przez Profesor Marzennę Bartoszewicz z Katedry i Za-

kładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i  Parazytologii, 

Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Analityki Me-

dycznej we Wrocławiu.

W tej sesji Pani Profesor skoncentrowała się na jed-

nym z  głównych „sprawców” opóźniających proces 

leczenia ran, jakim jest biofilm. Przedstawiła także 

ciekawe polskie badanie dotyczące oceny skuteczno-

ści antybiofilmowego opatrunku ze srebrem z  kom-

pleksowym działaniem oczyszczającym wykonanego 

w technologii lipidokoloidowej (UrgoClean Ag), który 

skutecznie usuwa z rany biofilm, martwicę rozpływną 

i pozostałości bakterii.

Istotą miejscowego zaopatrzenia ran opatrun-

kami specjalistycznymi jest dobór odpowiedniego 

opatrunku do fazy gojenia rany, dlatego nie mogło 

zabraknąć koncepcji URGOTIME, którą przedstawiła 

mgr Anna Daudzward. Wykład zawierał zbiór wska-

zówek ułatwiających leczenie ran przewlekłych przy 

pomocy opatrunków wykonanych w technologii TLC.

Mgr Sylwia Rogowska, pielęgniarka pracująca 

w Hospicjum w Licheniu podzieliła się swoją wiedzą 

i  doświadczeniem prezentując szereg przypadków 

pacjentów z  różnymi ranami, dla których osobiście 

jest wsparciem i  których leczy rany wg. aktualnych 

wytycznych. Dla wielu uczestników spotkania bez-

cenne okazały się zaprezentowane wskazówki i spo-

strzeżenia dotyczące holistycznego podejścia do pa-

cjenta z  odleżyną, owrzodzeniami podudzi, a  także 

raną nowotworową.

Poruszone zostały również istotne punkty nieroze-

rwalnie związane z procesem gojenia ran tj. antysep-

tyka, lawaseptyka, wpływ kompresjoterapii w  lecze-

niu żylnych owrzodzeń podudzi, a także rola argininy 

i  stanu odżywienia pacjenta w  trudno gojących się 

ranach.

Po części wykładowej uczestnicy mogli skorzystać 

z praktycznej części 4 warsztatów:

1. Kompresjoterapia – nowoczesne rozwiązania – 

Magdalena Biniecka, Anna Kolek

2. Rana przewlekła – od oczyszczania do naskórkowa-

nia z opatrunkami Urgo – Anna Daudzward

3. Już od dzisiaj Ci się uda – Technologia Lubi Cuda – 

Jak czynić cuda w  leczeniu ran – Adriana Łaguna, 

Agnieszka Wojciechowska

4. Czysta rana warunkiem powodzenia terapeutycz-

nego – dr n. farm. Przemysław Dalkowski, Sebastian 

Chmielewski

Konferencji przyświecał jeszcze jeden cel. Było 

nim wsparcie 3 letniego Krzysia z Radomia, chorego 

na nieuleczalną chorobę EB (Epidermolysis bullosa – 

pęcherzowe oddzielanie się naskórka). Ciało chłopca 

jest delikatne jak skrzydła motyla. Nawet naturalny 

odruch zaciśnięcia dłoni powoduje powstawanie ran 

podobnych do oparzeń 2 i  3 stopnia. Rany powsta-

ją również w  jamie ustnej i  w  przełyku. Krzyś ciągle 

zmaga się z bólem i walczy o w miarę normalne ży-

cie. Chłopiec musi przez cały czas stosować opatrunki 

specjalistyczne, które zabezpieczają jego skórę przed 

urazami i przyspieszają gojenie ran, które już powsta-

ły. Dzisiaj miesięczna pielęgnacja kosztuje ok. 6 tys. 

złotych, co jest ogromną kwotą, dlatego BARDZO 

DZIĘKUJEMY UCZESTNICZĄCYM W  KONFERENCJI za 

wsparcie akcji zbierania zakrętek, które później zosta-

ną wymienione na złotówki, za które będzie możliwy 

zakup m.in. bandaży, igieł, opatrunków i innych pro-

duktów niezbędnych w pielęgnacji Krzysia.

 

Lublin, 22.09.2018
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Zebrane zakrętki podczas konferencji dla Krzysia chorego na EB

Warsztat pt. Rana przewlekła – od oczyszczania do naskórkowania z opatrunkami Urgo 
– Anna Daudzward

Wykład pt. Wytyczne postępowania miejscowego w ranach zakażonych  
– Prof. Marzenna Bartoszewicz

Wykład pt. URGOTIME – leczenie ran przewlekłych przy pomocy opatrunków 
w technologii lipidokoloidowej – Anna Daudzward


