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Na warsztatach dowiesz się: Po warsztatach będziesz potrafił:

• najważniejszych informacji o ranach 

• o miejscowych środkach i specjalistycznych 

opatrunkach na rany

• o bakteriach, biofilmie i jego roli 

• o diagnostyce leczenia ran

• o aplikacji iWound i jej zastosowaniu  

w opiece farmaceutycznej nad raną 

Udział w warsztatach jest nieodpłatny dla zaproszonych i zarejestrowanych uczestników.
Warsztaty sponsoruje firma Schulke Polska.

Więcej informacji o warsztacie możesz zasięgnąć u przedstawiciela firmy Schulke Polska  
oraz na stronie www.opiekafarmaceutycznawranie.pl

ekspert w gojeniu ran

• dobrać preparat do odkażania  

i oczyszczania rany 

• dobrać prawidłowo opatrunek do fazy  

gojenia się rany

• rozpoznać infekcję w ranie

• zrobić pierwszy ważny krok w opiece  

nad pacjentem z raną i staniesz się doradcą 

pacjenta z każdą raną



Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
przysługuje Ci w ciągu roku 6 dni płatnych na edukację - skorzystaj i spotkaj się z nami!

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje pierwszeństwo zgłoszenia.
Zarejestruj się na stronie: 

www.opiekafarmaceutycznawranie.pl  

Warsztaty pod patronatem:

Opieka merytoryczna:
Prof. dr hab. n. med.
Tomasz Banasiewicz    
 
Dr hab. n. med. 
Tomasz Karpiński, Prof.  

 

Mgr Sylwia Rogowska 
- specjalista leczenia ran 
i opieki paliatywnej
 

Rejestracja osobista na miejscu warsztatu od godz. 13.30 
Start: 14.30 

Prowadzący warsztaty: specjalista w opiece farmaceutyczne w ranie 
mgr farmacji Marzena Korbecka-Paczkowska 

         
Część wykładowa: 14.30 -16.30  

Przerwa kawowa + przekąski: 16.30 -17.00
Część praktyczna: 17. 30 -20.00    

1. Pigułka wiedzy o ranach (45 min) 
2. Rodzaje płynów i opatrunków specjalistycznych - interaktywny wykład (45 min) 
3. Produkty stosowane w opiece nad raną - wykład sponsora (30 min)
4. Aplikacja iWound - narzędzie wspomagania i koordynacji opieki 

farmaceutycznej w ranie (30 min)

5. Case study - interaktywny warsztat (45 min) 
6. Warsztaty - rodzaje płynów i opatrunków. Dobór do fazy rany (45 min) 
7. Warsztaty - opracowanie samodzielne rany i rekomendacja do 

zaopatrzenia rany (45 min) - z podziałem na grupy  
8. Zakończenie i rozdanie certyfikatów


