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Główne cele stowarzyszenia to:

 �  promowanie w Europie wiedzy na temat działalnoś-
ci pielęgniarzy i pielęgniarek specjalizujących się w 
opiece nad pacjentami stomijnymi, cierpiącymi na 
nietrzymanie, lub wymagającymi pielęgnacji ran 

 �  zrzeszanie pracowników służby zdrowia zaan-
gażowanych w opiekę nad pacjentami stomijnymi

 �  ochrona i obrona interesów zawodowych członków 
stowarzyszenia

 �  promowanie badań naukowych i zapewnianie aktual-
ności dostępnej wiedzy

 �  zachęcanie do kontaktów i współpracy z przedstaw-
icielami producentów, dystrybutorów i ubezpieczycieli 
zdrowotnych, w celu podnoszenia jakości świad-
czonej opieki i dostępnych wyrobów medycznych

 � organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń

 �  usuwanie barier pomiędzy poszczególnymi krajami i 
promowanie tożsamości europejskiej

 �  promowanie wymiany informacji pomiędzy poszcze-
gólnymi krajami europejskimi poprzez tworzenie 
skutecznych systemów komunikacji

 �  tworzenie powszechnie uznawanych w całej Europie 
standardów edukacyjnych 

 �  popularyzowanie opieki stomijnej realizowanej 
zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi i 
etycznymi

INFORMACJE O ECET

European Council of Enterostomal Therapy 
(ECET) to pielęgniarskie stowarzyszenie zawodo-
we wspierające swych członków poprzez popu-
laryzowanie działań edukacyjnych, klinicznych i 
naukowych promujących i rozwijających najwyż-
sze profesjonalne standardy opieki nad pacjenta-
mi stomijnymi, z nietrzymaniem oraz z ranami. 

ECET jest organizacją typu non-profit,  
której cel to: 
Rozwój na poziomie europejskim tożsamości  
zawodowej osób zajmujących się lub związanych 
z pielęgniarstwem i opieką zdrowotną nad pa-
cjentami stomijnymi, cierpiącymi na nietrzyma-
nie, lub wymagających pielęgnacji ran. 

Dalsze informacje dostępne są na stronie ECET 
pod adresem: www.ecet-stomacare.eu
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WITAMY NA ECET 2017 

Z wielką przyjemnością witamy Państwa na organizowanym co dwa 
lata spotkaniu European Council (ECET), odbywającym się w dniach 
18-21 czerwca 2017 w Berlinie. 
 

Jednym z najważniejszych celów naszej konferencji jest stworzenie platformy umoż-
liwiającej kontakt i wymianę naukowych i klinicznych doświadczeń na temat stomii, 
nietrzymania i pielęgnacji ran pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia 
zajmującym się opieką stomijną w Europie. Ponadto istotne jest, by w dalszym ciągu 
rozwijać i ulepszać produkty i procedury medyczne związane ze stomią, nietrzyma-
niem i pielęgnacją ran – jest to możliwe jedynie we współpracy z producentami. Z 
tego względu kolejnym ważnym celem konferencji jest stworzenie okazji do nawiąza-
nia kontaktu między uczestnikami konferencji i przedstawicielami branży, dzięki czemu 
będą mogli się poznać i być może znaleźć partnerów do wspólnej pracy nad przyszły-
mi projektami. 

Na kolejnych stronach przedstawiamy program naukowy naszej konferencji – mamy 
nadzieję, że będzie on dla Państwa ciekawy i inspirujący. W jego skład wchodzą wy-
kłady i prezentacje zaproszonych mówców, warsztaty, sympozja i warsztaty firmowe 
oraz sesje posterowe. Mamy więc nadzieję, że będą mieli Państwo pod dostatkiem 
okazji by dowiedzieć się czegoś nowego i zaczerpnąć inspiracji. 

Mamy również nadzieję, że będąc w Berlinie skorzystają Państwo z okazji poznania 
tego tętniącego życiem, historycznego miasta. Do centrum Berlina dotrzeć można 
łodzią z przystani znajdującej się tuż koło hotelu, w którym odbędzie się konferencja. 
Można też skorzystać ze świetnej sieci transportu publicznego, gdyż zarówno przysta-
nek autobusowy jak i stacja kolejowa zlokalizowane się nie dalej niż 5 minut spacerem 
od hotelu. 

Mamy nadzieję, że konferencja przypadnie Państwu do gustu zarówno od strony me-
rytorycznej jak i towarzyskiej! 

W imieniu zarządu ECET

Gabriele Kroboth, Prezes
Werner Droste, Wiceprezes
Renata Batas, Specjalista ds. PR i Public Relations

Temat przewodni konferencji to  
Budujemy mosty: z zachodu na wschód, z północy na południe
Stomia – nietrzymanie -  rany
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INFORMACJE OGÓLNE

MIEJSCE KONFERENCJI
Estrel Berlin
Sonnenallee 225
12057 Berlin
Niemcy
www.estrel.com

JĘZYKI KONFERENCJI 
Wszystkie sesje naukowe i sympozja firmowe będą  
tłumaczone symultanicznie na języki: angielski,  
niemiecki, hiszpański, francuski i polski. 

WIFI
Sieć bezprzewodowa jest dostępna w całym budynku. 
Kody dostępu można uzyskać w recepcji hotelowej  
oraz w rejestracji konferencyjnej. 

INFORMACJE DLA MÓWCÓW
Prosimy o przyniesienie prezentacji nagranej na  
pendrive. Prezentacje należy wgrać w sali dla mówców 
(Speakers’ preview room) nie później niż na 30 minut 
przed rozpoczęciem swojej sesji. 

Uwaga: nie ma możliwości użycia do prezentacji  
własnego laptopa. 

INFORMACJE DLA PREZENTUJĄCYCH POSTERY
Instalacja posterów: Postery można instalować  
18 czerwca 2017 począwszy od godz. 18:00. 
Sekretariat konferencji udostępni niezbędny sprzęt  
pozwalający na ustawienie posterów. 

Demontaż posterów: Postery można będzie usuwać  
po ostatniej sesji 21 czerwca, tzn. po godz. 15:30.

Zwiedzanie części posterowej: zachęcamy uczestników 
do zapoznawania się z posterami w trakcie przerw  
kawowych i obiadowych. Przyczepienie swojej  
wizytówki do posteru oznacza prośbę o kontakt ze  
strony autora, w miarę możliwości w trakcie konferencji 
lub w późniejszym terminie. 

CERTYFIKATY
Ogólne certyfikaty uczestnictwa można wydrukować 
w rejestracji konferencyjnej po godz. 14:00 ostatniego 
dnia pobytu. 
Niemieckie Krajowe Stowarzyszenie Opieki Stomijnej 
(FgSKW) podjęło decyzję o wsparciu konferencji ECET 
poprzez przyznanie 24 punktów (numer rej.: 217051). 
W celu otrzymania punktów FgSKW należy poprosić o 
wydanie odpowiedniego certyfikatu kontaktując się z 
Sekretariatem Konferencji po jej zakończeniu.

GODZINY TRWANIA KONFERENCJI 

NIEDZIELA, 18 CZERWCA
15:00-17:00 Rejestracja i kawa
17:00-18:00 Sesja otwierająca
18:00-20:00 Przyjęcie powitalne i oficjal-

ne otwarcie części wysta-
wienniczej

MONDAY 19 JUNE
07:30 - Otwarcie rejestracji 
08:30 - 18:15 Sesje naukowe
10:00 - 17:00 Godziny otwarcia części 

wystawienniczej

WTOREK, 20 CZERWCA
07.30 - Otwarcie rejestracji
08:30 - 18:00 Sesje naukowe
10:00 - 17:00 Godziny otwarcia części 

wystawienniczej
19:00 - 24:00 Wspólna kolacja

ŚRODA, 21 CZERWCA
08:00 - Otwarcie rejestracji
08:30 - 15:30 Sesje naukowe
10:00 - 14:30 Godziny otwarcia części 

wystawienniczej 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

C o n f e r e n c e  O r g a n i s a t i o n
A s s o c i a t i o n  D e v e l o p m e n t
P r o j e c t  M a n a g e m e n t

C o n f e r e n c e  O r g a n i s a t i o n
A s s o c i a t i o n  D e v e l o p m e n t
P r o j e c t  M a n a g e m e n t

CAP Partner
Tel: +45 70200305
Email: info@cap-partner.eu
WWW: www.cap-partner.eu
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PROGRAM TOWARZYSKI

Przyjęcie powitalne 18 czerwca
18 czerwca, po sesji otwierającej, ECET zaprasza 
wszystkich uczestników i wystawców na przyjęcie 
powitalne w obszarze wystawienniczym. Będzie to 
świetna okazja by przy drinkach i przekąskach poroz-
mawiać ze starymi znajomymi i poznać nowych. 

Kolacja 20 czerwca
20 czerwca ECET zaprasza wszystkich zarejestrowa-
nych uczestników na kolację, która odbędzie się w 
Loewe Saal w centrum Berlina. Wieczór przy dobrym 
jedzeniu i winie będzie z pewnością dobrą okazją do 
nawiązania kontaktów towarzyskich z innymi uczestni-
kami konferencji. 

Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w kolacji, dostępny będzie 
transport autobusowy zgodnie z poniższym harmonogramem:

18:15-18:30 odjazd autobusów sprzed głównego wejścia hotelu Estrel
22:30-24:00 odjazd autobusów z Loewe Saal do hotelu Estrel (transport wahadłowy 3 dużymi autobusami)

ADRES RESTAURACJI 
Loewe Saal
Wiebestraße 42
D - 10553 Berlin
 

 

WHAT DO A BALLOON, A BICYCLE AND A 
SLEEPING BEAUTY HAVE IN COMMON? 

eakin Workshop

Date: 
Monday 19th June

Time: 12.00 - 13.00 
(Lunch will be provided)

Venue: Room 1

Intrigued? Visit the eakin stand (No. 11) for the unveiling of our innovative new product. 
And join us at our fun and interactive Workshop to learn about the insights that led us to 
the final design and meet the team behind its development.

Because at eakin we don’t believe having a stoma should define you.

We believe it’s just a small part of a bigger life.
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Our best-performing  
seal yet
The NEW Brava® Protective Seal improves appliance fit. 
It is designed to protect against leakage and protect the skin.

The Brava Protective Seal is used to seal gaps between the stoma and baseplate.  
Its polymer formulation has special benefits:

Easy to handle 

The seal is easy to shape, fits snugly 
around the stoma and can be 
applied over uneven skin. It will stay 
securely in place, yet can be 
removed easily.

Dual-protection 

The seal is designed to protect against 
leakage because it’s output resistant.  
It is designed to protect the skin by 
absorbing moisture and leaving minimal 
residue behind.

Please contact your local Coloplast representative for samples  
and more information or visit www.coloplast.com

Learn more at 
the Coloplast 
booth

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2017-04. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 



Pielęgnacja ran Sympozjum firmowe Warsztaty / warsztaty firmowe

SALA PLENARNA SALA I
15:00-17:00 Otwarcie rejestracji

17:00-18:00 Sesja inauguracyjna  

18:00-20:00 Przyjęcie powitalne i oficjalne otwarcie wystawy

NIEDZIELA, 18 CZERWCA

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
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Sesja plenarna Opieka stomijna Opieka związana z nietrzymaniem moczu i/lub kału

PONIEDZIAŁEK, 19 CZERWCA
SALA PLENARNA SALA I SALA II SALA III

07:30 - Rejestracja i poczęstunek kawowy

8:45-9:00 Powitanie przez zarząd ECET     

9:00-10:30 Sesja główna:         
Colleen Drolshagen — Stosowanie sprzętu wypukłego w opiece 
stomijnej

10:30-11:00 Przerwa kawowa i odwiedzanie stoisk

11:00-12:00 Sympozjum firmy Hollister
Badanie advocate dla zdrowia skóry: Pozytywne wyniki
Prowadzący: 
R. Gary Sibbald MD, MEd, DSc(Hons), FRCPC (Med, Derm), FAAD
Janice C. Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN

12:00-14:00 Przerwa obiadowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

12:00-13:00 Warsztaty firmy EAKIN 
Podróż ku lepszemu życiu
— Premiera produktu

Sympozjum firmy SCA
Część 1: Nietrzymanie moczu i kału oraz skóra w podeszłym 
wieku
Prelegentka:
Maria Sköld, Produkty do higieny SCA, Kategoria Higieny Globalnej, 
badaczka w Skin Health, Szwecja.
 
Część 2: Zdrowie skóry
Prelegentka:
Josefine Grandin, Produkty do higieny SCA, Kategoria Higieny 
Globalnej, kierownik ds. innowacji marki globalnej, Szwecja.

Warsztaty ECET:          
Jak przygotować dobrą dokumentację fotograficzną w opiece 
stomijnej i pielęgnacji ran

13:00-14:00 Sympozjum firmy B Braun
O’ Convex: Nowa płytka wypukła, która przekracza 
oczekiwania!
Uczestnicy: 
Mrs Alison Mc Harg, Nurse, UK
Mr Laurent Lalet, R&D Director, France
Dr François Mauvais, Digestive Surgeon, France

14:00-15:30 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej    
Moderators:  Renata Batas & Frank Hartkopf   
1. Chirurgia dziecięca: Ludger Staib
2. Opieka stomijna u dzieci: Louise Forest-Lalande
3. Badanie różnic w zakresie zmian skórnych u pacjentów ze 

stomią oraz ich skutków ekonomicznych (ADVOCATE) —  
Metody i analiza okresowa: Janice Colwell

4. Aktywność fizyczna u pacjentów ze stomią. Prezentacja 
danych z dużego badania brytyjskiego na grupie 2631 
pacjentów: Sarah Russell

Najnowsze osiągnięcia w opiece związanej z nietrzymaniem 
moczu i/lub kału 
Moderators: Antje Brosemann & Gabriele Kroboth
1. Leczenie nietrzymania moczu i/lub kału w praktyce klinicznej 

— Cele a rzeczywistość: Angelika Sonnenberg 
2. Nietrzymanie moczu — Obniżenie jakości życia na przykładzie 

toalet publicznych: Katrin Degner 
3. Rejestrowanie stanu trzymania moczu i/lub kału z 

zastosowaniem profili — Aktualne dane i postępy: Gabriele 
Schmitz 

4. Nowa konsultacja międzydyscyplinarna w zakresie 
nietrzymania kału: Laurent Chabal  

Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek 
Moderators: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus                            
1. Porównanie poziomu lęku przed i po zabiegu stomii przy 

użyciu kwestionariusza stai (state-trait anxiety inventory): Selda 
Karaveli Cakir 

2. Ciągłość opieki — Optymalna opieka stomijna w szpitalu i 
środowisku: Ester Dayan 

3. Leczenie powikłań w opiece stomijnej i w przypadkach rozejścia 
rany: Opis przypadku: Halime Aydin 

4. Tinctura Opii — Diabelski wynalazek czy cudowny lek? Ekkehard 
C. Jehle 

Sesja gościnna EWMA        
Powitanie: Gabriele Kroboth
1. Nowy model teoretyczny w zakresie odleżyn: José Verdú 

Soriano
2. Stopa cukrzycowa: Evelien Touriany
3. Owrzodzenia nóg: Mark Collier
4. Opatrunki i ich interakcje: Luc Gryson

15:30-16:00 Przerwa kawowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

16:00-17:15 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej 
Moderators: Margarete Wieczorek & Werner Droste
1. Znaczenie zdrowia skóry w okolicy stomii dla pacjenta: Gyde 

Staib 
2. Okołostomijne zmiany skórne w przebiegu chorób 

układowych — rozpoznanie i leczenie na przykładzie piodermii 
zgorzelinowej: Gaby Hofmann 

3. Czy pielęgnacja skóry w okolicy stomii przynosi korzyści 
społeczne? Thom Nichols 

4. Zdrowie skóry w okolicy stomii — Korzystne dla wszystkich: 
Moira Evans & Pamela White 

Najnowsze osiągnięcia w opiece związanej z     
nietrzymaniem moczu i/lub kału
Moderators: Frank Hartkopf & Antje Brosemann
1. Nietrzymanie moczu i/lub kału a seksualność — Temat tabu w 

opiece nad pacjentami: Dorothea Kramß
2. Nietrzymanie moczu w życiu codziennym: Daniela Hayder
3. Nie tylko kolory — Kinesiotaping jako leczenie uzupełniające 

nietrzymania moczu i/lub kału: Marga Häs i Ute Marienfeld

Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej      
Moderators: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Ocena przydatności nowego pierścienia uszczelniającego w 

aspekcie poprawy stanu skóry w okolicy stomii: Sue Pridham
2. Aktywne postępowanie w opiece stomijnej — Opisy przypadków 

stosowania płytek zawierających ceramidy: Karen Spencer
3. Nowoczesne metody leczenia okołostomijnych powikłań 

zapalnych: Irina Kalashnikova
4. Metody badania właściwości płytek stomijnych wg norm ISO: 

Michael Taylor

17:15-18:15 Sympozjum firmy Coloplast
Punkty zwrotne
Prowadzący:
Hilde Hannah Buvik
Aktorka i pisarka, Norwegia
Prof. Nadzw. Mette Terp Hoybye, BA, MSc, PhD,
specjalista medycyny antropologicznej, Dania
Rune Nørager
Doktor psychologii behawioralnej, prezes firmy Designpsykologi, 
Dania
Wieczór — Czas wolny
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Sesja plenarna Opieka stomijna Opieka związana z nietrzymaniem moczu i/lub kału

PONIEDZIAŁEK, 19 CZERWCA
SALA PLENARNA SALA I SALA II SALA III

07:30 - Rejestracja i poczęstunek kawowy

8:45-9:00 Powitanie przez zarząd ECET     

9:00-10:30 Sesja główna:         
Colleen Drolshagen — Stosowanie sprzętu wypukłego w opiece 
stomijnej

10:30-11:00 Przerwa kawowa i odwiedzanie stoisk

11:00-12:00 Sympozjum firmy Hollister
Badanie advocate dla zdrowia skóry: Pozytywne wyniki
Prowadzący: 
R. Gary Sibbald MD, MEd, DSc(Hons), FRCPC (Med, Derm), FAAD
Janice C. Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN

12:00-14:00 Przerwa obiadowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

12:00-13:00 Warsztaty firmy EAKIN 
Podróż ku lepszemu życiu
— Premiera produktu

Sympozjum firmy SCA
Część 1: Nietrzymanie moczu i kału oraz skóra w podeszłym 
wieku
Prelegentka:
Maria Sköld, Produkty do higieny SCA, Kategoria Higieny Globalnej, 
badaczka w Skin Health, Szwecja.
 
Część 2: Zdrowie skóry
Prelegentka:
Josefine Grandin, Produkty do higieny SCA, Kategoria Higieny 
Globalnej, kierownik ds. innowacji marki globalnej, Szwecja.

Warsztaty ECET:          
Jak przygotować dobrą dokumentację fotograficzną w opiece 
stomijnej i pielęgnacji ran

13:00-14:00 Sympozjum firmy B Braun
O’ Convex: Nowa płytka wypukła, która przekracza 
oczekiwania!
Uczestnicy: 
Mrs Alison Mc Harg, Nurse, UK
Mr Laurent Lalet, R&D Director, France
Dr François Mauvais, Digestive Surgeon, France

14:00-15:30 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej    
Moderators:  Renata Batas & Frank Hartkopf   
1. Chirurgia dziecięca: Ludger Staib
2. Opieka stomijna u dzieci: Louise Forest-Lalande
3. Badanie różnic w zakresie zmian skórnych u pacjentów ze 

stomią oraz ich skutków ekonomicznych (ADVOCATE) —  
Metody i analiza okresowa: Janice Colwell

4. Aktywność fizyczna u pacjentów ze stomią. Prezentacja 
danych z dużego badania brytyjskiego na grupie 2631 
pacjentów: Sarah Russell

Najnowsze osiągnięcia w opiece związanej z nietrzymaniem 
moczu i/lub kału 
Moderators: Antje Brosemann & Gabriele Kroboth
1. Leczenie nietrzymania moczu i/lub kału w praktyce klinicznej 

— Cele a rzeczywistość: Angelika Sonnenberg 
2. Nietrzymanie moczu — Obniżenie jakości życia na przykładzie 

toalet publicznych: Katrin Degner 
3. Rejestrowanie stanu trzymania moczu i/lub kału z 

zastosowaniem profili — Aktualne dane i postępy: Gabriele 
Schmitz 

4. Nowa konsultacja międzydyscyplinarna w zakresie 
nietrzymania kału: Laurent Chabal  

Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek 
Moderators: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus                            
1. Porównanie poziomu lęku przed i po zabiegu stomii przy 

użyciu kwestionariusza stai (state-trait anxiety inventory): Selda 
Karaveli Cakir 

2. Ciągłość opieki — Optymalna opieka stomijna w szpitalu i 
środowisku: Ester Dayan 

3. Leczenie powikłań w opiece stomijnej i w przypadkach rozejścia 
rany: Opis przypadku: Halime Aydin 

4. Tinctura Opii — Diabelski wynalazek czy cudowny lek? Ekkehard 
C. Jehle 

Sesja gościnna EWMA        
Powitanie: Gabriele Kroboth
1. Nowy model teoretyczny w zakresie odleżyn: José Verdú 

Soriano
2. Stopa cukrzycowa: Evelien Touriany
3. Owrzodzenia nóg: Mark Collier
4. Opatrunki i ich interakcje: Luc Gryson

15:30-16:00 Przerwa kawowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

16:00-17:15 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej 
Moderators: Margarete Wieczorek & Werner Droste
1. Znaczenie zdrowia skóry w okolicy stomii dla pacjenta: Gyde 

Staib 
2. Okołostomijne zmiany skórne w przebiegu chorób 

układowych — rozpoznanie i leczenie na przykładzie piodermii 
zgorzelinowej: Gaby Hofmann 

3. Czy pielęgnacja skóry w okolicy stomii przynosi korzyści 
społeczne? Thom Nichols 

4. Zdrowie skóry w okolicy stomii — Korzystne dla wszystkich: 
Moira Evans & Pamela White 

Najnowsze osiągnięcia w opiece związanej z     
nietrzymaniem moczu i/lub kału
Moderators: Frank Hartkopf & Antje Brosemann
1. Nietrzymanie moczu i/lub kału a seksualność — Temat tabu w 

opiece nad pacjentami: Dorothea Kramß
2. Nietrzymanie moczu w życiu codziennym: Daniela Hayder
3. Nie tylko kolory — Kinesiotaping jako leczenie uzupełniające 

nietrzymania moczu i/lub kału: Marga Häs i Ute Marienfeld

Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej      
Moderators: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Ocena przydatności nowego pierścienia uszczelniającego w 

aspekcie poprawy stanu skóry w okolicy stomii: Sue Pridham
2. Aktywne postępowanie w opiece stomijnej — Opisy przypadków 

stosowania płytek zawierających ceramidy: Karen Spencer
3. Nowoczesne metody leczenia okołostomijnych powikłań 

zapalnych: Irina Kalashnikova
4. Metody badania właściwości płytek stomijnych wg norm ISO: 

Michael Taylor

17:15-18:15 Sympozjum firmy Coloplast
Punkty zwrotne
Prowadzący:
Hilde Hannah Buvik
Aktorka i pisarka, Norwegia
Prof. Nadzw. Mette Terp Hoybye, BA, MSc, PhD,
specjalista medycyny antropologicznej, Dania
Rune Nørager
Doktor psychologii behawioralnej, prezes firmy Designpsykologi, 
Dania
Wieczór — Czas wolny

Pielęgnacja ran Sympozjum firmowe Warsztaty / warsztaty firmowe

PONIEDZIAŁEK, 19 CZERWCA
SALA PLENARNA SALA I SALA II SALA III

07:30 - Rejestracja i poczęstunek kawowy

8:45-9:00 Powitanie przez zarząd ECET     

9:00-10:30 Sesja główna:         
Colleen Drolshagen — Stosowanie sprzętu wypukłego w opiece 
stomijnej

10:30-11:00 Przerwa kawowa i odwiedzanie stoisk

11:00-12:00 Sympozjum firmy Hollister
Badanie advocate dla zdrowia skóry: Pozytywne wyniki
Prowadzący: 
R. Gary Sibbald MD, MEd, DSc(Hons), FRCPC (Med, Derm), FAAD
Janice C. Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN

12:00-14:00 Przerwa obiadowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

12:00-13:00 Warsztaty firmy EAKIN 
Podróż ku lepszemu życiu
— Premiera produktu

Sympozjum firmy SCA
Część 1: Nietrzymanie moczu i kału oraz skóra w podeszłym 
wieku
Prelegentka:
Maria Sköld, Produkty do higieny SCA, Kategoria Higieny Globalnej, 
badaczka w Skin Health, Szwecja.
 
Część 2: Zdrowie skóry
Prelegentka:
Josefine Grandin, Produkty do higieny SCA, Kategoria Higieny 
Globalnej, kierownik ds. innowacji marki globalnej, Szwecja.

Warsztaty ECET:          
Jak przygotować dobrą dokumentację fotograficzną w opiece 
stomijnej i pielęgnacji ran

13:00-14:00 Sympozjum firmy B Braun
O’ Convex: Nowa płytka wypukła, która przekracza 
oczekiwania!
Uczestnicy: 
Mrs Alison Mc Harg, Nurse, UK
Mr Laurent Lalet, R&D Director, France
Dr François Mauvais, Digestive Surgeon, France

14:00-15:30 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej    
Moderators:  Renata Batas & Frank Hartkopf   
1. Chirurgia dziecięca: Ludger Staib
2. Opieka stomijna u dzieci: Louise Forest-Lalande
3. Badanie różnic w zakresie zmian skórnych u pacjentów ze 

stomią oraz ich skutków ekonomicznych (ADVOCATE) —  
Metody i analiza okresowa: Janice Colwell

4. Aktywność fizyczna u pacjentów ze stomią. Prezentacja 
danych z dużego badania brytyjskiego na grupie 2631 
pacjentów: Sarah Russell

Najnowsze osiągnięcia w opiece związanej z nietrzymaniem 
moczu i/lub kału 
Moderators: Antje Brosemann & Gabriele Kroboth
1. Leczenie nietrzymania moczu i/lub kału w praktyce klinicznej 

— Cele a rzeczywistość: Angelika Sonnenberg 
2. Nietrzymanie moczu — Obniżenie jakości życia na przykładzie 

toalet publicznych: Katrin Degner 
3. Rejestrowanie stanu trzymania moczu i/lub kału z 

zastosowaniem profili — Aktualne dane i postępy: Gabriele 
Schmitz 

4. Nowa konsultacja międzydyscyplinarna w zakresie 
nietrzymania kału: Laurent Chabal  

Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek 
Moderators: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus                            
1. Porównanie poziomu lęku przed i po zabiegu stomii przy 

użyciu kwestionariusza stai (state-trait anxiety inventory): Selda 
Karaveli Cakir 

2. Ciągłość opieki — Optymalna opieka stomijna w szpitalu i 
środowisku: Ester Dayan 

3. Leczenie powikłań w opiece stomijnej i w przypadkach rozejścia 
rany: Opis przypadku: Halime Aydin 

4. Tinctura Opii — Diabelski wynalazek czy cudowny lek? Ekkehard 
C. Jehle 

Sesja gościnna EWMA        
Powitanie: Gabriele Kroboth
1. Nowy model teoretyczny w zakresie odleżyn: José Verdú 

Soriano
2. Stopa cukrzycowa: Evelien Touriany
3. Owrzodzenia nóg: Mark Collier
4. Opatrunki i ich interakcje: Luc Gryson

15:30-16:00 Przerwa kawowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

16:00-17:15 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej 
Moderators: Margarete Wieczorek & Werner Droste
1. Znaczenie zdrowia skóry w okolicy stomii dla pacjenta: Gyde 

Staib 
2. Okołostomijne zmiany skórne w przebiegu chorób 

układowych — rozpoznanie i leczenie na przykładzie piodermii 
zgorzelinowej: Gaby Hofmann 

3. Czy pielęgnacja skóry w okolicy stomii przynosi korzyści 
społeczne? Thom Nichols 

4. Zdrowie skóry w okolicy stomii — Korzystne dla wszystkich: 
Moira Evans & Pamela White 

Najnowsze osiągnięcia w opiece związanej z     
nietrzymaniem moczu i/lub kału
Moderators: Frank Hartkopf & Antje Brosemann
1. Nietrzymanie moczu i/lub kału a seksualność — Temat tabu w 

opiece nad pacjentami: Dorothea Kramß
2. Nietrzymanie moczu w życiu codziennym: Daniela Hayder
3. Nie tylko kolory — Kinesiotaping jako leczenie uzupełniające 

nietrzymania moczu i/lub kału: Marga Häs i Ute Marienfeld

Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej      
Moderators: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Ocena przydatności nowego pierścienia uszczelniającego w 

aspekcie poprawy stanu skóry w okolicy stomii: Sue Pridham
2. Aktywne postępowanie w opiece stomijnej — Opisy przypadków 

stosowania płytek zawierających ceramidy: Karen Spencer
3. Nowoczesne metody leczenia okołostomijnych powikłań 

zapalnych: Irina Kalashnikova
4. Metody badania właściwości płytek stomijnych wg norm ISO: 

Michael Taylor

17:15-18:15 Sympozjum firmy Coloplast
Punkty zwrotne
Prowadzący:
Hilde Hannah Buvik
Aktorka i pisarka, Norwegia
Prof. Nadzw. Mette Terp Hoybye, BA, MSc, PhD,
specjalista medycyny antropologicznej, Dania
Rune Nørager
Doktor psychologii behawioralnej, prezes firmy Designpsykologi, 
Dania
Wieczór — Czas wolny
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Sesja plenarna Opieka stomijna Opieka związana z nietrzymaniem moczu i/lub kału

WTOREK, 20 CZERWCA
SALA PLENARNA SALA I SALA II SALA III

7:30 - Otwarcie rejestracji

9:00-10:00 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej   
Moderators: Bernd Ginsberg & Renata Batas
1. Owrzodzenia związane ze stosowaniem urządzeń medycznych: 

Susan Stelton
2. Wpływ domowej opieki pielęgniarskiej na leczenie 

okołostomijnych powikłań skórnych i jakość życia: Süheyla Özsoy
3. Osmose: obserwacyjna ocena stanu skóry w okolicy stomii u 

pacjentów ze stomią korzystających z technologii plastycznej 
convatec (analiza okresowa danych z polski): Ewa Obuszko

Najnowsze osiągnięcia w pielęgnacji ran
Moderators: Beate Wessel & Werner Droste
1. Podejście krokowe w przypadku przetoki jelitowo-

atmosferycznej u pacjenta z tzw. nieruchomym brzuchem 
(frozen abdomen) — Dwuletnie badanie prospektywne: Olof 
Jannasch i Sonja Krah  

2. Postępowanie w przypadku rozejścia się rany pooperacyjnej i 
przetoki jelitowej po ileostomii — Opis przypadku: Qian Li 

Wsparcie dla pacjentów ze stomią
Moderators: Gabriele Kroboth & Frank Hartkopf
1. Wsparcie dla pacjentów ze stomią w Internecie:  

Mario Stadtmüller 
2. Wsparcie ILCO dla pacjentów ze stomią w Niemczech:  

Erich Grohmann 
3. Działalność Europejskiego Towarzystwa Stomijnego EOA: Ria 

Smeijers, przewodnicząca EOA 

10:00-10:45 Przerwa kawowa i odwiedzanie stoisk

10:45-12.15 Opieka stomijna z perspektywy pacjenta    
Moderators: Werner Droste & Laurent Chabal 
1. Wizualna edukacja pacjentów: Beate Wessel i Sonja Krah
2. Edukacja pacjentów w badaniach: Jörg Saatkamp
3. Znaczenie ciągłości dostępu do konsultacji i opieki stomijnej 

dla pacjentów ze stomią: Karin Meyer
4. Prezentacja na temat celów austriackich pielęgniarek 

stomijnych: Karin Meyer

Pielęgnacja ran z perspektywy pielęgniarek    
Moderators: Gabriele Ungethüm & Frank Hartkopf 
1. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentami ze stopą 

cukrzycową, na przykładzie ośrodka ambulatoryjnego leczenia 
ran przewlekłych: Justyna Cwaida Bialasik

2. Ośrodek ambulatoryjnego leczenia ran przewlekłych w 
Bydgoszczy — Opis procesu leczenia ran u trzech pacjentów: 
Paulina Moscicka

3. Leczenie ran wynikających z podrażnienia skóry przez wyciek 
treści z jejunostomii przy użyciu systemu stomijnego z 
elementem przejściowym: opis przypadku: Halime Aydin

4. Trudności w leczeniu ran u diabetyków — Technologia leczenia 
i profilaktyki, leczenie podciśnieniowe: Rina Cohen

Opieka stomijna z perspektywy pacjenta      
Moderators: Renata Batas & Hans-Jürgen Markus
1. Trudności zależne od profilu okolicy stomii: Rikke Zeeberg
2. Czy możliwy jest dobry sen ze stomią? Deniz Harputlu
3. Kształtowanie opieki zdrowotnej na podstawie doświadczeń 

pacjenta — „Pacjent mówi — my robimy”: Pamela White
4. Nowa technologia w opiece pielęgniarskiej nad pacjentami ze 

stomią: Danila Maculotti

12:15-13:45 Przerwa obiadowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

12:15-13:15 Sympozjum firmy Dansac:
Równowaga pH: Sekret zdrowej skóry wokół stomii
Prowadzący:
Sue Pridham, pielęgniarka dyplomowana 
Michael Gerard Taylor, B.Sc., Ph.D., M.S.

13:45-15:15 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej
Moderators: Louise Forest-Lalande & Gabriele Kroboth
1. SACS 2.0: Ocena oryginalnej skali do klasyfikacji 

okołostomijnych zmian skórnych SACS: Mario Antonini
2. 3, 2, 1, start — Opracowanie termometru do oceny stomii: 

Pamela White i Wendy Smith 
3. Standaryzowana ocena okołostomjnych zmian skórnych przy 

użyciu nowej skali LSD: Norbert Runkel 
4. Narzędzie pomiarowe DET — Walidacja wersji portugalskiej: 

Maria Manuel Castro 
5. Adaptacja i walidacja narzędzia AIM GUIDE w warunkach 

portugalskich: Claudia Rocha Silva 
6. Ocena skuteczności algorytmu postępowania w przypadkach 

okołostomijnych powikłań skórnych — Przypadek turecki: Ayise 
Karadag 

Pielęgnacja ran z perspektywy pacjenta
Moderators: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus
1. Doświadczenia w podciśnieniowym leczeniu ran (NPWT) w 

przypadku ran mostka — Przegląd retrospektywny: Wai Sze 
Ho 

2. Występowanie urazów odleżynowych a czas otrzymania 
opieki pielęgniarskiej w intensywnej opiece medycznej 
nad pacjentami dorosłymi: Analiza korelacji: Paula Cristina 
Nogueira 

3. Leczenie ran z nadkażeniem grzybiczym: Supun Samarakoon 

4. Oparte na wiedzy decyzje terapeutyczne dotyczące pacjentów 
z ranami przewlekłymi: Catherine Bürgi 

5. Perfuzja kończynowa w instytucie onkologii w lublanie i rola 
pielęgniarek w leczeniu ran po wystąpieniu powikłań: Andreja 
Klinc 

6. Krzyżowe randomizowane badanie kliniczne typu 
superiority: Leczenie podciśnieniowe (NPWT) + opatrunek z 
poliuronianem wapnia a NPWT: Nicolas Reibel 

Opieka stomijna z perspektywy pacjenta
Moderators: Renata Batas & Frank Hartkopf

1. Na wylot — Opieka stomijna poza aspektami praktycznymi:  
Sarah Haughey 

2. Wsparcie i poradnictwo dla pacjentów ze stomią:  
Caroline Rudoni 

3. Ocena powikłań stomii u pacjentów poradni stomijnej:  
Agnieszka Sobkowiak 

4. Występowanie powikłań stomijnych i okołostomijnych oraz 
związane z nimi czynniki u dorosłych pacjentów w Sao Paulo w 
Brazylii: Paula Cristina Nogueira 

15:15-15:45 Przerwa kawowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

15:45-16:45 Sympozjum firmy Convatec
Aktywność fizyczna u pacjentów ze stomią. Czy dajemy 
właściwe zalecenia? Prezentacja nowych danych i wniosków z  
badania na dużej populacji pacjentów ze stomią  
Przewodniczący: Christian Limpert, założyciel i przewodniczący 
organizacji pacjentów Stoma-Welt.de. Niemcy 
Sarah Russell, specjalista w zakresie medycyny sportowej, opieki 
stomijnej i dobrostanu pacjentów; ConvaTec and Amcare Group, 
Deeside, Wielka Brytania 
Gill Skipper, pielęgniarka stomijna; Queen Elizabeth Hospital, 
Kings Lynn NHS Foundation Trust, Norfolk, Wielka Brytania

16:45-18:00 Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek
Moderators: Beate Wessel & Gabriele Kroboth
1. Zbiornik Kocka u pacjentów z ileostomią — Jak, kiedy, kto, 

dlaczego? Gabriela Möslein 
2. Objawy i obciążenie objawami przed i po zabiegu leczenia 

przepukliny okołostomijnej — Prospektywne badanie 
jednoośrodkowe: Marianne Krogsgaard & Trine Borglit 

3. Najnowsze osiągnięcia w leczeniu przepuklin okołostomijnych: 
Bernd Reith 

Pielęgnacja ran z perspektywy pacjenta    
Moderators: Werner Droste & Frank Hartkopf
1. Randomizowane badanie kliniczne typu non-inferiority: 

Poliuronian wapnia* a podciśnieniowe leczenie ran: Nathalie 
Kerfant

2. Występowanie urazów odleżynowych wśród dorosłych 
pacjentów oddziału intensywnej opieki medycznej w Sao 
Paulo w Brazylii: Paula Cristina Nogueira

3. Leczenie ran przy zastosowaniu sprzętu medycznego — ucisk 
w okolicy ramienia — Opis przypadku: Halime Aydin

Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek      
Moderators: Gaby Ungethüm & Renata Batas                                           
1. Jak pielęgniarka dyplomowana może zostać pielęgniarką 

stomijną — program i wizja w Republice Chorwacji: Ivanka 
Bencic

2. Analiza poprawy stanu uszkodzonej skóry w okolicy stomii 
przy zastosowaniu sprzętu z kołnierzem hydrokoloidowym 
zawierającym miód manuka: Gabriele Roveron

3. Program edukacyjny w zakresie samoopieki mający na celu 
stopniowe usamodzielnianie hospitalizowanego pacjenta z 
wydalniczą stomią jelitową: António Gomes

19:00-24:00 Kolacja w restauracji Loewe Saal
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Sesja plenarna Opieka stomijna Opieka związana z nietrzymaniem moczu i/lub kału

WTOREK, 20 CZERWCA
SALA PLENARNA SALA I SALA II SALA III

7:30 - Otwarcie rejestracji

9:00-10:00 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej   
Moderators: Bernd Ginsberg & Renata Batas
1. Owrzodzenia związane ze stosowaniem urządzeń medycznych: 

Susan Stelton
2. Wpływ domowej opieki pielęgniarskiej na leczenie 

okołostomijnych powikłań skórnych i jakość życia: Süheyla Özsoy
3. Osmose: obserwacyjna ocena stanu skóry w okolicy stomii u 

pacjentów ze stomią korzystających z technologii plastycznej 
convatec (analiza okresowa danych z polski): Ewa Obuszko

Najnowsze osiągnięcia w pielęgnacji ran
Moderators: Beate Wessel & Werner Droste
1. Podejście krokowe w przypadku przetoki jelitowo-

atmosferycznej u pacjenta z tzw. nieruchomym brzuchem 
(frozen abdomen) — Dwuletnie badanie prospektywne: Olof 
Jannasch i Sonja Krah  

2. Postępowanie w przypadku rozejścia się rany pooperacyjnej i 
przetoki jelitowej po ileostomii — Opis przypadku: Qian Li 

Wsparcie dla pacjentów ze stomią
Moderators: Gabriele Kroboth & Frank Hartkopf
1. Wsparcie dla pacjentów ze stomią w Internecie:  

Mario Stadtmüller 
2. Wsparcie ILCO dla pacjentów ze stomią w Niemczech:  

Erich Grohmann 
3. Działalność Europejskiego Towarzystwa Stomijnego EOA: Ria 

Smeijers, przewodnicząca EOA 

10:00-10:45 Przerwa kawowa i odwiedzanie stoisk

10:45-12.15 Opieka stomijna z perspektywy pacjenta    
Moderators: Werner Droste & Laurent Chabal 
1. Wizualna edukacja pacjentów: Beate Wessel i Sonja Krah
2. Edukacja pacjentów w badaniach: Jörg Saatkamp
3. Znaczenie ciągłości dostępu do konsultacji i opieki stomijnej 

dla pacjentów ze stomią: Karin Meyer
4. Prezentacja na temat celów austriackich pielęgniarek 

stomijnych: Karin Meyer

Pielęgnacja ran z perspektywy pielęgniarek    
Moderators: Gabriele Ungethüm & Frank Hartkopf 
1. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentami ze stopą 

cukrzycową, na przykładzie ośrodka ambulatoryjnego leczenia 
ran przewlekłych: Justyna Cwaida Bialasik

2. Ośrodek ambulatoryjnego leczenia ran przewlekłych w 
Bydgoszczy — Opis procesu leczenia ran u trzech pacjentów: 
Paulina Moscicka

3. Leczenie ran wynikających z podrażnienia skóry przez wyciek 
treści z jejunostomii przy użyciu systemu stomijnego z 
elementem przejściowym: opis przypadku: Halime Aydin

4. Trudności w leczeniu ran u diabetyków — Technologia leczenia 
i profilaktyki, leczenie podciśnieniowe: Rina Cohen

Opieka stomijna z perspektywy pacjenta      
Moderators: Renata Batas & Hans-Jürgen Markus
1. Trudności zależne od profilu okolicy stomii: Rikke Zeeberg
2. Czy możliwy jest dobry sen ze stomią? Deniz Harputlu
3. Kształtowanie opieki zdrowotnej na podstawie doświadczeń 

pacjenta — „Pacjent mówi — my robimy”: Pamela White
4. Nowa technologia w opiece pielęgniarskiej nad pacjentami ze 

stomią: Danila Maculotti

12:15-13:45 Przerwa obiadowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

12:15-13:15 Sympozjum firmy Dansac:
Równowaga pH: Sekret zdrowej skóry wokół stomii
Prowadzący:
Sue Pridham, pielęgniarka dyplomowana 
Michael Gerard Taylor, B.Sc., Ph.D., M.S.

13:45-15:15 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej
Moderators: Louise Forest-Lalande & Gabriele Kroboth
1. SACS 2.0: Ocena oryginalnej skali do klasyfikacji 

okołostomijnych zmian skórnych SACS: Mario Antonini
2. 3, 2, 1, start — Opracowanie termometru do oceny stomii: 

Pamela White i Wendy Smith 
3. Standaryzowana ocena okołostomjnych zmian skórnych przy 

użyciu nowej skali LSD: Norbert Runkel 
4. Narzędzie pomiarowe DET — Walidacja wersji portugalskiej: 

Maria Manuel Castro 
5. Adaptacja i walidacja narzędzia AIM GUIDE w warunkach 

portugalskich: Claudia Rocha Silva 
6. Ocena skuteczności algorytmu postępowania w przypadkach 

okołostomijnych powikłań skórnych — Przypadek turecki: Ayise 
Karadag 

Pielęgnacja ran z perspektywy pacjenta
Moderators: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus
1. Doświadczenia w podciśnieniowym leczeniu ran (NPWT) w 

przypadku ran mostka — Przegląd retrospektywny: Wai Sze 
Ho 

2. Występowanie urazów odleżynowych a czas otrzymania 
opieki pielęgniarskiej w intensywnej opiece medycznej 
nad pacjentami dorosłymi: Analiza korelacji: Paula Cristina 
Nogueira 

3. Leczenie ran z nadkażeniem grzybiczym: Supun Samarakoon 

4. Oparte na wiedzy decyzje terapeutyczne dotyczące pacjentów 
z ranami przewlekłymi: Catherine Bürgi 

5. Perfuzja kończynowa w instytucie onkologii w lublanie i rola 
pielęgniarek w leczeniu ran po wystąpieniu powikłań: Andreja 
Klinc 

6. Krzyżowe randomizowane badanie kliniczne typu 
superiority: Leczenie podciśnieniowe (NPWT) + opatrunek z 
poliuronianem wapnia a NPWT: Nicolas Reibel 

Opieka stomijna z perspektywy pacjenta
Moderators: Renata Batas & Frank Hartkopf

1. Na wylot — Opieka stomijna poza aspektami praktycznymi:  
Sarah Haughey 

2. Wsparcie i poradnictwo dla pacjentów ze stomią:  
Caroline Rudoni 

3. Ocena powikłań stomii u pacjentów poradni stomijnej:  
Agnieszka Sobkowiak 

4. Występowanie powikłań stomijnych i okołostomijnych oraz 
związane z nimi czynniki u dorosłych pacjentów w Sao Paulo w 
Brazylii: Paula Cristina Nogueira 

15:15-15:45 Przerwa kawowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

15:45-16:45 Sympozjum firmy Convatec
Aktywność fizyczna u pacjentów ze stomią. Czy dajemy 
właściwe zalecenia? Prezentacja nowych danych i wniosków z  
badania na dużej populacji pacjentów ze stomią  
Przewodniczący: Christian Limpert, założyciel i przewodniczący 
organizacji pacjentów Stoma-Welt.de. Niemcy 
Sarah Russell, specjalista w zakresie medycyny sportowej, opieki 
stomijnej i dobrostanu pacjentów; ConvaTec and Amcare Group, 
Deeside, Wielka Brytania 
Gill Skipper, pielęgniarka stomijna; Queen Elizabeth Hospital, 
Kings Lynn NHS Foundation Trust, Norfolk, Wielka Brytania

16:45-18:00 Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek
Moderators: Beate Wessel & Gabriele Kroboth
1. Zbiornik Kocka u pacjentów z ileostomią — Jak, kiedy, kto, 

dlaczego? Gabriela Möslein 
2. Objawy i obciążenie objawami przed i po zabiegu leczenia 

przepukliny okołostomijnej — Prospektywne badanie 
jednoośrodkowe: Marianne Krogsgaard & Trine Borglit 

3. Najnowsze osiągnięcia w leczeniu przepuklin okołostomijnych: 
Bernd Reith 

Pielęgnacja ran z perspektywy pacjenta    
Moderators: Werner Droste & Frank Hartkopf
1. Randomizowane badanie kliniczne typu non-inferiority: 

Poliuronian wapnia* a podciśnieniowe leczenie ran: Nathalie 
Kerfant

2. Występowanie urazów odleżynowych wśród dorosłych 
pacjentów oddziału intensywnej opieki medycznej w Sao 
Paulo w Brazylii: Paula Cristina Nogueira

3. Leczenie ran przy zastosowaniu sprzętu medycznego — ucisk 
w okolicy ramienia — Opis przypadku: Halime Aydin

Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek      
Moderators: Gaby Ungethüm & Renata Batas                                           
1. Jak pielęgniarka dyplomowana może zostać pielęgniarką 

stomijną — program i wizja w Republice Chorwacji: Ivanka 
Bencic

2. Analiza poprawy stanu uszkodzonej skóry w okolicy stomii 
przy zastosowaniu sprzętu z kołnierzem hydrokoloidowym 
zawierającym miód manuka: Gabriele Roveron

3. Program edukacyjny w zakresie samoopieki mający na celu 
stopniowe usamodzielnianie hospitalizowanego pacjenta z 
wydalniczą stomią jelitową: António Gomes

19:00-24:00 Kolacja w restauracji Loewe Saal

Pielęgnacja ran Sympozjum firmowe Warsztaty / warsztaty firmowe

SALA PLENARNA SALA I SALA II SALA III
7:30 - Otwarcie rejestracji

9:00-10:00 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej   
Moderators: Bernd Ginsberg & Renata Batas
1. Owrzodzenia związane ze stosowaniem urządzeń medycznych: 

Susan Stelton
2. Wpływ domowej opieki pielęgniarskiej na leczenie 

okołostomijnych powikłań skórnych i jakość życia: Süheyla Özsoy
3. Osmose: obserwacyjna ocena stanu skóry w okolicy stomii u 

pacjentów ze stomią korzystających z technologii plastycznej 
convatec (analiza okresowa danych z polski): Ewa Obuszko

Najnowsze osiągnięcia w pielęgnacji ran
Moderators: Beate Wessel & Werner Droste
1. Podejście krokowe w przypadku przetoki jelitowo-

atmosferycznej u pacjenta z tzw. nieruchomym brzuchem 
(frozen abdomen) — Dwuletnie badanie prospektywne: Olof 
Jannasch i Sonja Krah  

2. Postępowanie w przypadku rozejścia się rany pooperacyjnej i 
przetoki jelitowej po ileostomii — Opis przypadku: Qian Li 

Wsparcie dla pacjentów ze stomią
Moderators: Gabriele Kroboth & Frank Hartkopf
1. Wsparcie dla pacjentów ze stomią w Internecie:  

Mario Stadtmüller 
2. Wsparcie ILCO dla pacjentów ze stomią w Niemczech:  

Erich Grohmann 
3. Działalność Europejskiego Towarzystwa Stomijnego EOA: Ria 

Smeijers, przewodnicząca EOA 

10:00-10:45 Przerwa kawowa i odwiedzanie stoisk

10:45-12.15 Opieka stomijna z perspektywy pacjenta    
Moderators: Werner Droste & Laurent Chabal 
1. Wizualna edukacja pacjentów: Beate Wessel i Sonja Krah
2. Edukacja pacjentów w badaniach: Jörg Saatkamp
3. Znaczenie ciągłości dostępu do konsultacji i opieki stomijnej 

dla pacjentów ze stomią: Karin Meyer
4. Prezentacja na temat celów austriackich pielęgniarek 

stomijnych: Karin Meyer

Pielęgnacja ran z perspektywy pielęgniarek    
Moderators: Gabriele Ungethüm & Frank Hartkopf 
1. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad pacjentami ze stopą 

cukrzycową, na przykładzie ośrodka ambulatoryjnego leczenia 
ran przewlekłych: Justyna Cwaida Bialasik

2. Ośrodek ambulatoryjnego leczenia ran przewlekłych w 
Bydgoszczy — Opis procesu leczenia ran u trzech pacjentów: 
Paulina Moscicka

3. Leczenie ran wynikających z podrażnienia skóry przez wyciek 
treści z jejunostomii przy użyciu systemu stomijnego z 
elementem przejściowym: opis przypadku: Halime Aydin

4. Trudności w leczeniu ran u diabetyków — Technologia leczenia 
i profilaktyki, leczenie podciśnieniowe: Rina Cohen

Opieka stomijna z perspektywy pacjenta      
Moderators: Renata Batas & Hans-Jürgen Markus
1. Trudności zależne od profilu okolicy stomii: Rikke Zeeberg
2. Czy możliwy jest dobry sen ze stomią? Deniz Harputlu
3. Kształtowanie opieki zdrowotnej na podstawie doświadczeń 

pacjenta — „Pacjent mówi — my robimy”: Pamela White
4. Nowa technologia w opiece pielęgniarskiej nad pacjentami ze 

stomią: Danila Maculotti

12:15-13:45 Przerwa obiadowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

12:15-13:15 Sympozjum firmy Dansac:
Równowaga pH: Sekret zdrowej skóry wokół stomii
Prowadzący:
Sue Pridham, pielęgniarka dyplomowana 
Michael Gerard Taylor, B.Sc., Ph.D., M.S.

13:45-15:15 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej
Moderators: Louise Forest-Lalande & Gabriele Kroboth
1. SACS 2.0: Ocena oryginalnej skali do klasyfikacji 

okołostomijnych zmian skórnych SACS: Mario Antonini
2. 3, 2, 1, start — Opracowanie termometru do oceny stomii: 

Pamela White i Wendy Smith 
3. Standaryzowana ocena okołostomjnych zmian skórnych przy 

użyciu nowej skali LSD: Norbert Runkel 
4. Narzędzie pomiarowe DET — Walidacja wersji portugalskiej: 

Maria Manuel Castro 
5. Adaptacja i walidacja narzędzia AIM GUIDE w warunkach 

portugalskich: Claudia Rocha Silva 
6. Ocena skuteczności algorytmu postępowania w przypadkach 

okołostomijnych powikłań skórnych — Przypadek turecki: Ayise 
Karadag 

Pielęgnacja ran z perspektywy pacjenta
Moderators: Werner Droste & Hans-Jürgen Markus
1. Doświadczenia w podciśnieniowym leczeniu ran (NPWT) w 

przypadku ran mostka — Przegląd retrospektywny: Wai Sze 
Ho 

2. Występowanie urazów odleżynowych a czas otrzymania 
opieki pielęgniarskiej w intensywnej opiece medycznej 
nad pacjentami dorosłymi: Analiza korelacji: Paula Cristina 
Nogueira 

3. Leczenie ran z nadkażeniem grzybiczym: Supun Samarakoon 

4. Oparte na wiedzy decyzje terapeutyczne dotyczące pacjentów 
z ranami przewlekłymi: Catherine Bürgi 

5. Perfuzja kończynowa w instytucie onkologii w lublanie i rola 
pielęgniarek w leczeniu ran po wystąpieniu powikłań: Andreja 
Klinc 

6. Krzyżowe randomizowane badanie kliniczne typu 
superiority: Leczenie podciśnieniowe (NPWT) + opatrunek z 
poliuronianem wapnia a NPWT: Nicolas Reibel 

Opieka stomijna z perspektywy pacjenta
Moderators: Renata Batas & Frank Hartkopf

1. Na wylot — Opieka stomijna poza aspektami praktycznymi:  
Sarah Haughey 

2. Wsparcie i poradnictwo dla pacjentów ze stomią:  
Caroline Rudoni 

3. Ocena powikłań stomii u pacjentów poradni stomijnej:  
Agnieszka Sobkowiak 

4. Występowanie powikłań stomijnych i okołostomijnych oraz 
związane z nimi czynniki u dorosłych pacjentów w Sao Paulo w 
Brazylii: Paula Cristina Nogueira 

15:15-15:45 Przerwa kawowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

15:45-16:45 Sympozjum firmy Convatec
Aktywność fizyczna u pacjentów ze stomią. Czy dajemy 
właściwe zalecenia? Prezentacja nowych danych i wniosków z  
badania na dużej populacji pacjentów ze stomią  
Przewodniczący: Christian Limpert, założyciel i przewodniczący 
organizacji pacjentów Stoma-Welt.de. Niemcy 
Sarah Russell, specjalista w zakresie medycyny sportowej, opieki 
stomijnej i dobrostanu pacjentów; ConvaTec and Amcare Group, 
Deeside, Wielka Brytania 
Gill Skipper, pielęgniarka stomijna; Queen Elizabeth Hospital, 
Kings Lynn NHS Foundation Trust, Norfolk, Wielka Brytania

16:45-18:00 Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek
Moderators: Beate Wessel & Gabriele Kroboth
1. Zbiornik Kocka u pacjentów z ileostomią — Jak, kiedy, kto, 

dlaczego? Gabriela Möslein 
2. Objawy i obciążenie objawami przed i po zabiegu leczenia 

przepukliny okołostomijnej — Prospektywne badanie 
jednoośrodkowe: Marianne Krogsgaard & Trine Borglit 

3. Najnowsze osiągnięcia w leczeniu przepuklin okołostomijnych: 
Bernd Reith 

Pielęgnacja ran z perspektywy pacjenta    
Moderators: Werner Droste & Frank Hartkopf
1. Randomizowane badanie kliniczne typu non-inferiority: 

Poliuronian wapnia* a podciśnieniowe leczenie ran: Nathalie 
Kerfant

2. Występowanie urazów odleżynowych wśród dorosłych 
pacjentów oddziału intensywnej opieki medycznej w Sao 
Paulo w Brazylii: Paula Cristina Nogueira

3. Leczenie ran przy zastosowaniu sprzętu medycznego — ucisk 
w okolicy ramienia — Opis przypadku: Halime Aydin

Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek      
Moderators: Gaby Ungethüm & Renata Batas                                           
1. Jak pielęgniarka dyplomowana może zostać pielęgniarką 

stomijną — program i wizja w Republice Chorwacji: Ivanka 
Bencic

2. Analiza poprawy stanu uszkodzonej skóry w okolicy stomii 
przy zastosowaniu sprzętu z kołnierzem hydrokoloidowym 
zawierającym miód manuka: Gabriele Roveron

3. Program edukacyjny w zakresie samoopieki mający na celu 
stopniowe usamodzielnianie hospitalizowanego pacjenta z 
wydalniczą stomią jelitową: António Gomes

19:00-24:00 Kolacja w restauracji Loewe Saal

WTOREK, 20 CZERWCA
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Sesja plenarna Opieka stomijna Opieka związana z nietrzymaniem moczu i/lub kału

ŚRODA, 21 CZERWCA
SALA PLENARNA SALA I SALA II SALA III

08:00 - ‘ Otwarcie rejestracji

09:00-10:00 Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek     
Moderators: Ute Marienfeld & Frank Hartkopf    
1. Leczenie farmakologiczne u pacjentów ze stomią: Annika van 

der Linde
2. Porady i zalecenia w przypadkach powikłań związanych z 

chorobą i jej leczeniem oraz skutków ubocznych w trakcie 
farmakologicznego leczenia przeciwnowotworowego: Gabriele 
Gruber

3. Stoma2020 — Mocna inicjatywa na rzecz skutecznej opieki 
stomijnej w Niemczech: Daniela Pacini i Petra Mildner

Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek
Moderators: Gabriele Kroboth & Hans-Jürgen Markus
1. Trudności w przedoperacyjnym wyznaczaniu miejsca 

wyłonienia stomii jelitowej i moczowej: Susan Stelton 
2. Bioaktywność w opiece stomijnej: Sylvia Beuthan-Wenzel 
3. Pacjent, worek stomijny i nowe produkty: Moira Evans 
4. Przedoperacyjne wyznaczanie miejsca wyłonienia stomii w 

skrócie: Margarete Wieczorek 

Warsztaty ECET: Leczenie ran pooperacyjnych     

10:00-10:45 Przerwa kawowa i odwiedzanie stoisk

10:45-11:45 Dyskusja panelowa
Europejskie działania na rzecz podnoszenia jakości opieki nad 
pacjentami ze stomią i nietrzymaniem moczu i/lub kału

Moderator:  Christoph Fischoeder  
Participants: Ria Smijers (EOA); Gabriele Kroboth (ECET); Ilona 
Schlegel (ASBH); Erich Grohmann (ILCO); Klaus Grunau  (BVMed); 
Dr. Domurath (DMGP)

Warsztaty firmy Welland Medical 
Hydrokoloidy zawierające miód manuka jako pierwszy krok do 
ochrony zdrowia skóry w okolicy stomii 
Arash Moavenian – Dyrektor ds. badań i innowacji — 
hydrokoloidy zawierające miód manuka jako pierwszy krok do 
ochrony zdrowia skóry w okolicy stomii
Ian Morton – Kierownik ds. rozwoju biznesowego– Aurum 
Convex

11:45-12:45 Przerwa obiadowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

12:45-13:45 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej    
Moderators: Gabriele Kroboth & Ute Marienfeld
1. Okołostomijna piodermia zgorzelinowa u pacjentów z 

chorobami zapalnymi jelit: Irina Kalashnikova
2. Opracowanie krioterapii prowadzonej przez pielęgniarkę: Tina 

Maddams

Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej Moderators:    
Margarete Wieczorek & Frank Hartkopf
1. Opis przypadku przedstawiający współpracę w zakresie 

postępowania z pacjentem z obficie wydzielającą stomią i 
trudną raną: Dawn Large i Mandy O’Hara 

2. Przetoka jelitowo-skórna: Mehdi Akbarzadeh Amirdehi
3. Trudności w postępowaniu z pacjentem ze stomią i dermatozą 

artefacjalną: Mireille Hamson

Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej       
Moderators: Gabriele Ungethüm & Hans-Jürgen Markus
1. Gdybym tylko to wiedział! — Krótkie filmy przedstawiające 

odpowiedzi na pytania pacjenta z niedawno wyłonioną stomią: 
Ulla Skraep i Jette Kundal

2. Grupa wsparcia prowadzona przez pielęgniarkę — Warsztaty 
interwencyjne dla pacjentów i opiekunów: Hadas Sapir

13:45-14:45 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej
Moderators: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Wytyczne dotyczące leczenia raka pęcherza moczowego: 

Gabriele Gruber 
2. Profilaktyka przepukliny okołostomijnej. Czy pacjenci otrzymują 

właściwe zalecenia? Sarah Russell 
3. Projekt wytycznych ECET: Suzana Majcen Dvoršak 

Warsztaty ECET: Trzymanie moczu i kału      
— Poradnictwo i edukacja

Najnowsze osiągnięcia w opiece związanej z nietrzymaniem 
moczu i/lub kału 
Moderators: Werner Droste & Antje Brosemann

1. European guidelines for Urostomy care
2. Intermittent catheterization in functional disorders of the urinary 

bladder
14:45-15:15 Przyznanie nagród za postery

15:15-15:30 Zamykająca sesja plenarna
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Sesja plenarna Opieka stomijna Opieka związana z nietrzymaniem moczu i/lub kału

ŚRODA, 21 CZERWCA
SALA PLENARNA SALA I SALA II SALA III

08:00 - ‘ Otwarcie rejestracji

09:00-10:00 Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek     
Moderators: Ute Marienfeld & Frank Hartkopf    
1. Leczenie farmakologiczne u pacjentów ze stomią: Annika van 

der Linde
2. Porady i zalecenia w przypadkach powikłań związanych z 

chorobą i jej leczeniem oraz skutków ubocznych w trakcie 
farmakologicznego leczenia przeciwnowotworowego: Gabriele 
Gruber

3. Stoma2020 — Mocna inicjatywa na rzecz skutecznej opieki 
stomijnej w Niemczech: Daniela Pacini i Petra Mildner

Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek
Moderators: Gabriele Kroboth & Hans-Jürgen Markus
1. Trudności w przedoperacyjnym wyznaczaniu miejsca 

wyłonienia stomii jelitowej i moczowej: Susan Stelton 
2. Bioaktywność w opiece stomijnej: Sylvia Beuthan-Wenzel 
3. Pacjent, worek stomijny i nowe produkty: Moira Evans 
4. Przedoperacyjne wyznaczanie miejsca wyłonienia stomii w 

skrócie: Margarete Wieczorek 

Warsztaty ECET: Leczenie ran pooperacyjnych     

10:00-10:45 Przerwa kawowa i odwiedzanie stoisk

10:45-11:45 Dyskusja panelowa
Europejskie działania na rzecz podnoszenia jakości opieki nad 
pacjentami ze stomią i nietrzymaniem moczu i/lub kału

Moderator:  Christoph Fischoeder  
Participants: Ria Smijers (EOA); Gabriele Kroboth (ECET); Ilona 
Schlegel (ASBH); Erich Grohmann (ILCO); Klaus Grunau  (BVMed); 
Dr. Domurath (DMGP)

Warsztaty firmy Welland Medical 
Hydrokoloidy zawierające miód manuka jako pierwszy krok do 
ochrony zdrowia skóry w okolicy stomii 
Arash Moavenian – Dyrektor ds. badań i innowacji — 
hydrokoloidy zawierające miód manuka jako pierwszy krok do 
ochrony zdrowia skóry w okolicy stomii
Ian Morton – Kierownik ds. rozwoju biznesowego– Aurum 
Convex

11:45-12:45 Przerwa obiadowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

12:45-13:45 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej    
Moderators: Gabriele Kroboth & Ute Marienfeld
1. Okołostomijna piodermia zgorzelinowa u pacjentów z 

chorobami zapalnymi jelit: Irina Kalashnikova
2. Opracowanie krioterapii prowadzonej przez pielęgniarkę: Tina 

Maddams

Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej Moderators:    
Margarete Wieczorek & Frank Hartkopf
1. Opis przypadku przedstawiający współpracę w zakresie 

postępowania z pacjentem z obficie wydzielającą stomią i 
trudną raną: Dawn Large i Mandy O’Hara 

2. Przetoka jelitowo-skórna: Mehdi Akbarzadeh Amirdehi
3. Trudności w postępowaniu z pacjentem ze stomią i dermatozą 

artefacjalną: Mireille Hamson

Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej       
Moderators: Gabriele Ungethüm & Hans-Jürgen Markus
1. Gdybym tylko to wiedział! — Krótkie filmy przedstawiające 

odpowiedzi na pytania pacjenta z niedawno wyłonioną stomią: 
Ulla Skraep i Jette Kundal

2. Grupa wsparcia prowadzona przez pielęgniarkę — Warsztaty 
interwencyjne dla pacjentów i opiekunów: Hadas Sapir

13:45-14:45 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej
Moderators: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Wytyczne dotyczące leczenia raka pęcherza moczowego: 

Gabriele Gruber 
2. Profilaktyka przepukliny okołostomijnej. Czy pacjenci otrzymują 

właściwe zalecenia? Sarah Russell 
3. Projekt wytycznych ECET: Suzana Majcen Dvoršak 

Warsztaty ECET: Trzymanie moczu i kału      
— Poradnictwo i edukacja

Najnowsze osiągnięcia w opiece związanej z nietrzymaniem 
moczu i/lub kału 
Moderators: Werner Droste & Antje Brosemann

1. European guidelines for Urostomy care
2. Intermittent catheterization in functional disorders of the urinary 

bladder
14:45-15:15 Przyznanie nagród za postery

15:15-15:30 Zamykająca sesja plenarna

Pielęgnacja ran Sympozjum firmowe Warsztaty / warsztaty firmowe

SALA PLENARNA SALA I SALA II SALA III
08:00 - ‘ Otwarcie rejestracji

09:00-10:00 Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek     
Moderators: Ute Marienfeld & Frank Hartkopf    
1. Leczenie farmakologiczne u pacjentów ze stomią: Annika van 

der Linde
2. Porady i zalecenia w przypadkach powikłań związanych z 

chorobą i jej leczeniem oraz skutków ubocznych w trakcie 
farmakologicznego leczenia przeciwnowotworowego: Gabriele 
Gruber

3. Stoma2020 — Mocna inicjatywa na rzecz skutecznej opieki 
stomijnej w Niemczech: Daniela Pacini i Petra Mildner

Opieka stomijna z perspektywy pielęgniarek
Moderators: Gabriele Kroboth & Hans-Jürgen Markus
1. Trudności w przedoperacyjnym wyznaczaniu miejsca 

wyłonienia stomii jelitowej i moczowej: Susan Stelton 
2. Bioaktywność w opiece stomijnej: Sylvia Beuthan-Wenzel 
3. Pacjent, worek stomijny i nowe produkty: Moira Evans 
4. Przedoperacyjne wyznaczanie miejsca wyłonienia stomii w 

skrócie: Margarete Wieczorek 

Warsztaty ECET: Leczenie ran pooperacyjnych     

10:00-10:45 Przerwa kawowa i odwiedzanie stoisk

10:45-11:45 Dyskusja panelowa
Europejskie działania na rzecz podnoszenia jakości opieki nad 
pacjentami ze stomią i nietrzymaniem moczu i/lub kału

Moderator:  Christoph Fischoeder  
Participants: Ria Smijers (EOA); Gabriele Kroboth (ECET); Ilona 
Schlegel (ASBH); Erich Grohmann (ILCO); Klaus Grunau  (BVMed); 
Dr. Domurath (DMGP)

Warsztaty firmy Welland Medical 
Hydrokoloidy zawierające miód manuka jako pierwszy krok do 
ochrony zdrowia skóry w okolicy stomii 
Arash Moavenian – Dyrektor ds. badań i innowacji — 
hydrokoloidy zawierające miód manuka jako pierwszy krok do 
ochrony zdrowia skóry w okolicy stomii
Ian Morton – Kierownik ds. rozwoju biznesowego– Aurum 
Convex

11:45-12:45 Przerwa obiadowa, sesja posterowa, odwiedzanie stoisk

12:45-13:45 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej    
Moderators: Gabriele Kroboth & Ute Marienfeld
1. Okołostomijna piodermia zgorzelinowa u pacjentów z 

chorobami zapalnymi jelit: Irina Kalashnikova
2. Opracowanie krioterapii prowadzonej przez pielęgniarkę: Tina 

Maddams

Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej Moderators:    
Margarete Wieczorek & Frank Hartkopf
1. Opis przypadku przedstawiający współpracę w zakresie 

postępowania z pacjentem z obficie wydzielającą stomią i 
trudną raną: Dawn Large i Mandy O’Hara 

2. Przetoka jelitowo-skórna: Mehdi Akbarzadeh Amirdehi
3. Trudności w postępowaniu z pacjentem ze stomią i dermatozą 

artefacjalną: Mireille Hamson

Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej       
Moderators: Gabriele Ungethüm & Hans-Jürgen Markus
1. Gdybym tylko to wiedział! — Krótkie filmy przedstawiające 

odpowiedzi na pytania pacjenta z niedawno wyłonioną stomią: 
Ulla Skraep i Jette Kundal

2. Grupa wsparcia prowadzona przez pielęgniarkę — Warsztaty 
interwencyjne dla pacjentów i opiekunów: Hadas Sapir

13:45-14:45 Najnowsze osiągnięcia w opiece stomijnej
Moderators: Hans-Jürgen Markus & Renata Batas
1. Wytyczne dotyczące leczenia raka pęcherza moczowego: 

Gabriele Gruber 
2. Profilaktyka przepukliny okołostomijnej. Czy pacjenci otrzymują 

właściwe zalecenia? Sarah Russell 
3. Projekt wytycznych ECET: Suzana Majcen Dvoršak 

Warsztaty ECET: Trzymanie moczu i kału      
— Poradnictwo i edukacja

Najnowsze osiągnięcia w opiece związanej z nietrzymaniem 
moczu i/lub kału 
Moderators: Werner Droste & Antje Brosemann

1. European guidelines for Urostomy care
2. Intermittent catheterization in functional disorders of the urinary 

bladder
14:45-15:15 Przyznanie nagród za postery

15:15-15:30 Zamykająca sesja plenarna

ŚRODA, 21 CZERWCA
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OPISY WARSZTATÓW ECET

PONIEDZIAŁEK, 19 CZERWCA, 12.00-13.00, SALA III

Jak przygotować dobrą dokumentację fotograficzną w opiece stomijnej i pielęgnacji ran
Mohrbach, P.; Droste, W.; Goergen, B.; 

Cel: Stworzenie fotografii stomii, skóry ze stomią i specjalnej opieki wiąże się często z problemami technicznymi i me-
rytorycznymi. Celem pracy była przygotowanie zaleceń do produkcji standardowych zdjęć dokumentujących stomię.

Metoda: Grupa ekspercka złożona z klinicznych i pozaklinicznych lekarzy stomii zebrała wspólne doświadczenia z 
leczenia stomii i sformułowała następujące zalecenia.

Wyniki: Proste, dobrze uzasadnione i zorientowane na praktykę zalecenia wspierają lekarzy stomii w tworzeniu wy-
mownych zdjęć.

Wnioski: Zalecenia te mają pomóc terapeutom stomii w przygotowaniu profesjonalnych zdjęć choroby w celu jej 
dokumentacji i prezentacji.
Uczestników zaprasza się do wykonania zdjęć i omówienia ich wyników z plenum w czasie warsztatu.

ŚRODA, 21 CZERWCA, 9.00-10-00, SALA II

Rany i powikłania okołostomijne-kompleksowe podejście, warsztat 
Renata Batas, RN ,ET; Werner Droste, ET;

Celem warsztatu jest przedstawienie innowacyjnego, półkrytycznego systemu klasyfikacji uszkodzeń skóry obwodowej 
(LSD Score System), opracowanego przez interdyscyplinarny niemiecki panel ekspercki (GESS). Może poprawić spój-
ność opisu i poprawić jakość leczenia stomii. 

Mamy ponad 25 lat w dziedzinie leczenia stomii i chcielibyśmy nawiązać współpracę z zainteresowanymi osobami 
odnośnie następujących zagadnień:

 � ocena zmian skórnych w stomii: 
 - Charakterystyka systemu uszkodzeń skóry (LSD Score) 
 - Klasyfikacja systemu uszkodzeń skóry (LSD Score)

 � LSD – Score: Wersja skrócona

 � algorytm terapii;

 � użycie systemu uszkodzeń skóry:  
 - opisy przypadków.

Harmonogram:
Nowy system klasyfikacji okołostomijnych zmian skórnych - system oceny LSD Score (Werner Droste) - 20 min.

 � Charakterystyka systemu LSD Score

 � LSD Score: Klasyfikacja

Ocena perystomalnych zmian skórnych u pacjentów ze stomią według systemu klasyfikacji uszkodzeń skóry LSD score 
(Renata Batas)-40 min:

 � LSD – Score: Wersja skrócona

 � Algorytm terapii

 � Użycie systemu klasyfikacji uszkodzeń skóry-opisy przypadków.

 � Dyskusja z uczestnikami

Renata Batas odpowiedzialna za PR i publikacje ECET (Rady Europejskiej ds. Terapii Jelitowej),  Prezes profesjonalnej 
grupy pielęgniarek ds. leczenia jelit w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych Słowenii; Prelegentka na kongresach 
krajowych i międzynarodowych. 
Werner Droste, Wiceprezes ECET (Europejskiej Rady Terapii Jelit), prezes FgSKW, prelegent na kongresach krajowych i 
międzynarodowych.
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OPISY WARSZTATÓW ECET

PONIEDZIAŁEK, 19 CZERWCA, 12.00-13.00, SALA III

Jak przygotować dobrą dokumentację fotograficzną w opiece stomijnej i pielęgnacji ran
Mohrbach, P.; Droste, W.; Goergen, B.; 

Cel: Stworzenie fotografii stomii, skóry ze stomią i specjalnej opieki wiąże się często z problemami technicznymi i me-
rytorycznymi. Celem pracy była przygotowanie zaleceń do produkcji standardowych zdjęć dokumentujących stomię.

Metoda: Grupa ekspercka złożona z klinicznych i pozaklinicznych lekarzy stomii zebrała wspólne doświadczenia z 
leczenia stomii i sformułowała następujące zalecenia.

Wyniki: Proste, dobrze uzasadnione i zorientowane na praktykę zalecenia wspierają lekarzy stomii w tworzeniu wy-
mownych zdjęć.

Wnioski: Zalecenia te mają pomóc terapeutom stomii w przygotowaniu profesjonalnych zdjęć choroby w celu jej 
dokumentacji i prezentacji.
Uczestników zaprasza się do wykonania zdjęć i omówienia ich wyników z plenum w czasie warsztatu.

ŚRODA, 21 CZERWCA, 9.00-10-00, SALA II

Rany i powikłania okołostomijne-kompleksowe podejście, warsztat 
Renata Batas, RN ,ET; Werner Droste, ET;

Celem warsztatu jest przedstawienie innowacyjnego, półkrytycznego systemu klasyfikacji uszkodzeń skóry obwodowej 
(LSD Score System), opracowanego przez interdyscyplinarny niemiecki panel ekspercki (GESS). Może poprawić spój-
ność opisu i poprawić jakość leczenia stomii. 

Mamy ponad 25 lat w dziedzinie leczenia stomii i chcielibyśmy nawiązać współpracę z zainteresowanymi osobami 
odnośnie następujących zagadnień:

 � ocena zmian skórnych w stomii: 
 - Charakterystyka systemu uszkodzeń skóry (LSD Score) 
 - Klasyfikacja systemu uszkodzeń skóry (LSD Score)

 � LSD – Score: Wersja skrócona

 � algorytm terapii;

 � użycie systemu uszkodzeń skóry:  
 - opisy przypadków.

Harmonogram:
Nowy system klasyfikacji okołostomijnych zmian skórnych - system oceny LSD Score (Werner Droste) - 20 min.

 � Charakterystyka systemu LSD Score

 � LSD Score: Klasyfikacja

Ocena perystomalnych zmian skórnych u pacjentów ze stomią według systemu klasyfikacji uszkodzeń skóry LSD score 
(Renata Batas)-40 min:

 � LSD – Score: Wersja skrócona

 � Algorytm terapii

 � Użycie systemu klasyfikacji uszkodzeń skóry-opisy przypadków.

 � Dyskusja z uczestnikami

Renata Batas odpowiedzialna za PR i publikacje ECET (Rady Europejskiej ds. Terapii Jelitowej),  Prezes profesjonalnej 
grupy pielęgniarek ds. leczenia jelit w Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych Słowenii; Prelegentka na kongresach 
krajowych i międzynarodowych. 
Werner Droste, Wiceprezes ECET (Europejskiej Rady Terapii Jelit), prezes FgSKW, prelegent na kongresach krajowych i 
międzynarodowych.
 

ŚRODA, 21 CZERWCA, 13.45-14.45, SALA I

Trzymanie moczu i kału — Poradnictwo i edukacja
Mgr Gabriele Kroboth

Mając ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie nietrzymania moczu i kału, chciałabym nawiązać współpracę z 
zainteresowanymi osobami odnośnie następujących zagadnień:

 � Dokładna ocena wstępna 
 - Wykorzystanie: wystandaryzowanej ankiety, badania z podpaską, wykresu kontrolnego 

 �  Planowanie procesu pielęgniarskiego - znalezienie prawidłowej diagnozy pielęgniarskiej (przedstawimy krótką charakt-
erystykę zagadnienia z punktu widzenia niemieckich standardów), cel ukierunkowany na pacjenta oraz 

 � Jak radzić sobie z nietrzymaniem moczu i kału 
 - Trening pęcherza moczowego 
 - Pomoc w toalecie

 � Korzystanie z odpowiednich produktów: 
 - Produkty wchłaniające nietrzymanie moczu 
 - Przedstawienie produktów na nietrzymanie moczu i kału dla mężczyzn 
 - Przedstawienie produktów na nietrzymanie moczu i kału dla kobiet-zaprezentowanie nowego produktu

 � Przerywane cewnikowanie, wybór cewnika, edukowanie pacjentów 

 � Nietrzymanie kału i specjalnie produkty mające mu zaradzić

Mgr Gabriele Kroboth, Prezes ECET (Rady Europejskiej Terapii Jelit), członek Roboczej Grupy Ekspertów ds. Wy-
tycznych dla Niemiec „Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz in der Pflege”, prelegentka na kongresach 
krajowych i międzynarodowych.

105

ESPANOL
DEUTSCH

FRANÇAIS
ENGLISH

POLSKI



Nr Tytuł Kategoria Autor

1
ZAPALENIE SKÓRY ZWIĄZANE Z NIETRZYMANIEM MOCZU I/LUB KAŁU:  
WYSTĘPOWANIE NA ODDZIALE INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W  
PRYWATNYM SZPITALU W BRAZYLII

Nietrzymaniem Amanda C.M.A.G. Brandão

2 STOSOWANIE TECHNIKI IRYGACJI U PACJENTA Z KOLOSTOMIĄ ORAZ  
CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA W WYWIADZIE. Nietrzymaniem Rosa Costa

3 LECZENIE CHIRURGICZNE RAKA JELITA GRUBEGO W SERBII W LATACH 
2010–2014. BADANIE Z UŻYCIEM REJESTRU WIELOOŚRODKOWEGO Nietrzymaniem Nenad Zivanovic

4 ROZEJŚCIE SIĘ RANY POOPERACYJNEJ U PALACZY LECZONE METODĄ  
PODCIŚNIENIOWĄ: OPIS PRZYPADKU Pielęgnacja ran Maria Emília Gaspar Ferreira 

Del Cistia

5 CZY STOSOWANIE MIODU JEST SKUTECZNĄ METODĄ LECZENIA RAN  
PRZEWLEKŁYCH? Pielęgnacja ran Asiye Gul 

6
TŁUMACZENIE I ADAPTACJA KULTUROWA NARZĘDZIA DO BADANIA  
WIEDZY NA TEMAT ODLEŻYN „PIEPER-ZULKOWSKI PRESSURE ULCER  
KNOWLEDGE TEST” DO WARUNKÓW BRAZYLIJSKICH

Pielęgnacja ran Soraia Rabeh

7 BADANIE WYSTĘPOWANIA ODLEŻYN U PACJENTÓW SZPITALA  
RATUNKOWEGO W BRAZYLII W TRAKCIE I PO HOSPITALIZACJI Pielęgnacja ran Soraia Rabeh

8 SZYBKA POPRAWA STANU PACJENTA Z INFEKCJĄ W OKOLICY PĘPKOWEJ 
DZIĘKI LECZENIU PRZEPUKLINY POOPERACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM SIATKI Pielęgnacja ran Halime  Aydin

9 LECZENIE INFEKCJI POOPERACYJNEJ W OKOLICY KROCZA METODĄ INPWT 
PO RESEKCJI BRZUSZNO-KROCZOWEJ Pielęgnacja ran Mario Antonini

10 WSKAŹNIK RYZYKA ZWIĄZANEGO Z UMIEJSCOWIENIEM OPATRUNKU NPWT: 
BADANIE PILOTAŻOWE Pielęgnacja ran Mario Antonini

11 DOŚWIADCZENIA ŻYCIOWE, ODCZUCIA I SPOSTRZEŻENIA PACJENTÓW Z 
ILEOSTOMIĄ: BADANIE JAKOŚCIOWE Opieka stomijna yasemin akıl

12 STOMIA A MACIERZYŃSTWO Opieka stomijna Monika Antonova
13 PIELĘGNACJA STOMII W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI Opieka stomijna Radek Axman

14 MODUŁ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU OPIEKI STOMIJNEJ DLA PIELĘGNIAREK 
INNYCH SPECJALNOŚCI Opieka stomijna Maria Chernaya

15 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA W OPIECE STOMIJNEJ Opieka stomijna Werner Droste

16
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA NOWEGO JEDNOCZĘŚCIOWEGO SYSTEMU  
ELASTYCZNEGO Z PŁYTKĄ WYPUKŁĄ: BADANIE KLINICZNE W GRUPIE  
PACJENTÓW ZE STOMIĄ

Opieka stomijna Isabelle Fernandes

17 OCENA NOWEGO PLASTYCZNEGO PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO:  
MIĘDZYNARODOWA OCENA PRODUKTU Opieka stomijna Tina  Frisbæk Jensen

18 „CZY MOGĘ PROSIĆ O KONSULTACJĘ DLA PACJENTA MAJĄCEGO  
PROBLEMY Z OBRAZEM WŁASNEGO CIAŁA?” Opieka stomijna Manuela Garcia

19 REKONSTRUKCJA JELITA PO ILEOSTOMII TYMCZASOWEJ W ZWIĄZKU  
Z ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM NA JELICIE GRUBYM Opieka stomijna Pedro García

20 WPŁYW SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA JAKOŚĆ  
ŻYCIA ZWIĄZANĄ ZE ZDROWIEM U PACJENTÓW ZE STOMIĄ Opieka stomijna Helena García Llana

21 WCZESNE POWIKŁANIA U PACJENTÓW ZE STOMIĄ OBJĘTYCH I  
NIEOBJĘTYCH SPECJALISTYCZNĄ PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ STOMIJNĄ Opieka stomijna Helena García Llana

22
NOWE NARZĘDZIE SAMOOCENY PACJENTÓW (PATIENT-REPORTED  
OUTCOME, PRO) DO OCENY WPŁYWU WYCIEKU TREŚCI ZE STOMII  
NA STAN EMOCJONALNY PACJENTA

Opieka stomijna Sara Gosk

23 ZAANGAŻOWANIE PACJENTA W PROWADZENIE ZDALNEGO DZIENNIKA  
OPIEKI STOMIJNEJ Opieka stomijna Susanne Green

24 WARSZTATY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE OPIEKI STOMIJNEJ  
— CELE I WYNIKI Opieka stomijna Yael Gutman-Perlman

25 PACJENCI ZE STOMIĄ W DUŻYM OŚRODKU MEDYCZNYM Opieka stomijna Meira Haim

26 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW WYPUKŁYCH  
Z KONFERENCJI 2015 INTERNATIONAL CONSENSUS CONGRESS Opieka stomijna Colleen Drohlshagen

27 OCENA CZASU ZUŻYCIA PŁYTKI STOMIJNEJ ZAWIERAJĄCEJ CERAMIDY Opieka stomijna Gary Inglese

28
MODEL ANALIZY KOSZTÓW I UŻYTECZNOŚCI DO OCENY POTENCJAL 
NYCH KOSZTÓW LECZENIA I WPŁYWU NA JAKOŚĆ ŻYCIA W PRZYPADKU 
STOSOWANIA PŁYTKI STOMIJNEJ ZAWIERAJĄCEJ CERAMIDY

Opieka stomijna Gary Inglese

29 OPRACOWANIE WYSOCE ELASTYCZNEGO WORKA STOMIJNEGO  
Z PŁYTKĄ WYPUKŁĄ I KOŁNIERZEM NAJNOWSZEJ GENERACJI Opieka stomijna Laurent Lalet

30 OCENA STOSOWANIA HYDROKOLOIDÓW ZAWIERAJĄCYCH MIÓD  
MANUKA W OPIECE STOMIJNEJ Opieka stomijna Arash Moavenian

31 OCENA SKUTECZNOŚCI BARDZO CIENKIEGO PÓŁPIERŚCIENIA USZCZELNIA-
JĄCEGO U PACJENTÓW ZE STOMIĄ PROWADZĄCYCH AKTYWNY TRYB ŻYCIA Opieka stomijna Arash Moavenian

32
OSOBISTA RELACJA DOTYCZĄCA DŁUGOTRWAŁEGO KORZYSTANIA Z NOWA-
TORSKIEGO PÓŁPIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO DO SPRZĘTU STOMIJNEGO 
PODCZAS ZŁOŻONYCH CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO

Opieka stomijna Arash Moavenian

INFORMACJE O POSTERACH
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Nr Tytuł Kategoria Autor

1
ZAPALENIE SKÓRY ZWIĄZANE Z NIETRZYMANIEM MOCZU I/LUB KAŁU:  
WYSTĘPOWANIE NA ODDZIALE INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ W  
PRYWATNYM SZPITALU W BRAZYLII

Nietrzymaniem Amanda C.M.A.G. Brandão

2 STOSOWANIE TECHNIKI IRYGACJI U PACJENTA Z KOLOSTOMIĄ ORAZ  
CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA W WYWIADZIE. Nietrzymaniem Rosa Costa

3 LECZENIE CHIRURGICZNE RAKA JELITA GRUBEGO W SERBII W LATACH 
2010–2014. BADANIE Z UŻYCIEM REJESTRU WIELOOŚRODKOWEGO Nietrzymaniem Nenad Zivanovic

4 ROZEJŚCIE SIĘ RANY POOPERACYJNEJ U PALACZY LECZONE METODĄ  
PODCIŚNIENIOWĄ: OPIS PRZYPADKU Pielęgnacja ran Maria Emília Gaspar Ferreira 

Del Cistia

5 CZY STOSOWANIE MIODU JEST SKUTECZNĄ METODĄ LECZENIA RAN  
PRZEWLEKŁYCH? Pielęgnacja ran Asiye Gul 

6
TŁUMACZENIE I ADAPTACJA KULTUROWA NARZĘDZIA DO BADANIA  
WIEDZY NA TEMAT ODLEŻYN „PIEPER-ZULKOWSKI PRESSURE ULCER  
KNOWLEDGE TEST” DO WARUNKÓW BRAZYLIJSKICH

Pielęgnacja ran Soraia Rabeh

7 BADANIE WYSTĘPOWANIA ODLEŻYN U PACJENTÓW SZPITALA  
RATUNKOWEGO W BRAZYLII W TRAKCIE I PO HOSPITALIZACJI Pielęgnacja ran Soraia Rabeh

8 SZYBKA POPRAWA STANU PACJENTA Z INFEKCJĄ W OKOLICY PĘPKOWEJ 
DZIĘKI LECZENIU PRZEPUKLINY POOPERACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM SIATKI Pielęgnacja ran Halime  Aydin

9 LECZENIE INFEKCJI POOPERACYJNEJ W OKOLICY KROCZA METODĄ INPWT 
PO RESEKCJI BRZUSZNO-KROCZOWEJ Pielęgnacja ran Mario Antonini

10 WSKAŹNIK RYZYKA ZWIĄZANEGO Z UMIEJSCOWIENIEM OPATRUNKU NPWT: 
BADANIE PILOTAŻOWE Pielęgnacja ran Mario Antonini

11 DOŚWIADCZENIA ŻYCIOWE, ODCZUCIA I SPOSTRZEŻENIA PACJENTÓW Z 
ILEOSTOMIĄ: BADANIE JAKOŚCIOWE Opieka stomijna yasemin akıl

12 STOMIA A MACIERZYŃSTWO Opieka stomijna Monika Antonova
13 PIELĘGNACJA STOMII W OGRANICZONEJ PRZESTRZENI Opieka stomijna Radek Axman

14 MODUŁ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU OPIEKI STOMIJNEJ DLA PIELĘGNIAREK 
INNYCH SPECJALNOŚCI Opieka stomijna Maria Chernaya

15 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA W OPIECE STOMIJNEJ Opieka stomijna Werner Droste

16
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA NOWEGO JEDNOCZĘŚCIOWEGO SYSTEMU  
ELASTYCZNEGO Z PŁYTKĄ WYPUKŁĄ: BADANIE KLINICZNE W GRUPIE  
PACJENTÓW ZE STOMIĄ

Opieka stomijna Isabelle Fernandes

17 OCENA NOWEGO PLASTYCZNEGO PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO:  
MIĘDZYNARODOWA OCENA PRODUKTU Opieka stomijna Tina  Frisbæk Jensen

18 „CZY MOGĘ PROSIĆ O KONSULTACJĘ DLA PACJENTA MAJĄCEGO  
PROBLEMY Z OBRAZEM WŁASNEGO CIAŁA?” Opieka stomijna Manuela Garcia

19 REKONSTRUKCJA JELITA PO ILEOSTOMII TYMCZASOWEJ W ZWIĄZKU  
Z ZABIEGIEM CHIRURGICZNYM NA JELICIE GRUBYM Opieka stomijna Pedro García

20 WPŁYW SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA JAKOŚĆ  
ŻYCIA ZWIĄZANĄ ZE ZDROWIEM U PACJENTÓW ZE STOMIĄ Opieka stomijna Helena García Llana

21 WCZESNE POWIKŁANIA U PACJENTÓW ZE STOMIĄ OBJĘTYCH I  
NIEOBJĘTYCH SPECJALISTYCZNĄ PIELĘGNIARSKĄ OPIEKĄ STOMIJNĄ Opieka stomijna Helena García Llana

22
NOWE NARZĘDZIE SAMOOCENY PACJENTÓW (PATIENT-REPORTED  
OUTCOME, PRO) DO OCENY WPŁYWU WYCIEKU TREŚCI ZE STOMII  
NA STAN EMOCJONALNY PACJENTA

Opieka stomijna Sara Gosk

23 ZAANGAŻOWANIE PACJENTA W PROWADZENIE ZDALNEGO DZIENNIKA  
OPIEKI STOMIJNEJ Opieka stomijna Susanne Green

24 WARSZTATY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE OPIEKI STOMIJNEJ  
— CELE I WYNIKI Opieka stomijna Yael Gutman-Perlman

25 PACJENCI ZE STOMIĄ W DUŻYM OŚRODKU MEDYCZNYM Opieka stomijna Meira Haim

26 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI DOTYCZĄCE SYSTEMÓW WYPUKŁYCH  
Z KONFERENCJI 2015 INTERNATIONAL CONSENSUS CONGRESS Opieka stomijna Colleen Drohlshagen

27 OCENA CZASU ZUŻYCIA PŁYTKI STOMIJNEJ ZAWIERAJĄCEJ CERAMIDY Opieka stomijna Gary Inglese

28
MODEL ANALIZY KOSZTÓW I UŻYTECZNOŚCI DO OCENY POTENCJAL 
NYCH KOSZTÓW LECZENIA I WPŁYWU NA JAKOŚĆ ŻYCIA W PRZYPADKU 
STOSOWANIA PŁYTKI STOMIJNEJ ZAWIERAJĄCEJ CERAMIDY

Opieka stomijna Gary Inglese

29 OPRACOWANIE WYSOCE ELASTYCZNEGO WORKA STOMIJNEGO  
Z PŁYTKĄ WYPUKŁĄ I KOŁNIERZEM NAJNOWSZEJ GENERACJI Opieka stomijna Laurent Lalet

30 OCENA STOSOWANIA HYDROKOLOIDÓW ZAWIERAJĄCYCH MIÓD  
MANUKA W OPIECE STOMIJNEJ Opieka stomijna Arash Moavenian

31 OCENA SKUTECZNOŚCI BARDZO CIENKIEGO PÓŁPIERŚCIENIA USZCZELNIA-
JĄCEGO U PACJENTÓW ZE STOMIĄ PROWADZĄCYCH AKTYWNY TRYB ŻYCIA Opieka stomijna Arash Moavenian

32
OSOBISTA RELACJA DOTYCZĄCA DŁUGOTRWAŁEGO KORZYSTANIA Z NOWA-
TORSKIEGO PÓŁPIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO DO SPRZĘTU STOMIJNEGO 
PODCZAS ZŁOŻONYCH CZYNNOŚCI ŻYCIA CODZIENNEGO

Opieka stomijna Arash Moavenian
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33 PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH SAMOOPIEKI U PACJENTA PO 
CYSTEKTOMII: OPIS PRZYPADKU Opieka stomijna Isabel Maria Ribeiro Morais 

Araújo Santos 

34 BADANIE CZYNNIKÓW RYZYKA WYSTĄPIENIA OKOŁOSTOMIJNEGO PRZE-
BARWIENIA SKÓRY Opieka stomijna Hidemi Nemoto

35 PIELĘGNIARSKA OPIEKA STOMIJNA A PŁYTKI STOMIJNE ZAWIERAJĄCE 
CERAMIDY Opieka stomijna Thom Nichols

36 PŁYTKI STOMIJNE ZAWIERAJĄCE CERAMIDY A ZDROWIE SKÓRY W OKOLICY STOMII Opieka stomijna Thom Nichols

37 WYNIKI I KOSZT OPIEKI ZDROWOTNEJ U PACJENTÓW ZE STOMIĄ W KON-
TEKŚCIE BADAŃ I ROZWOJU Opieka stomijna Thom Nichols

38 OKOŁOSTOMIJNE ZMIANY SKÓRNE, KORZYŚCI ZDROWOTNE I JAKOŚĆ ŻYCIA 
W POPULACJI PACJENTÓW ZE STOMIĄ Opieka stomijna Thom Nichols

39 KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWY STAN SKÓRY W OKOLICY STOMII A STOSO-
WANIE PŁYTEK STOMIJNYCH ZAWIERAJĄCYCH CERAMIDY Opieka stomijna Thom Nichols

40 SATYSFAKCJA LEKARZA PRZY STOSOWANIU PŁYTEK STOMIJNYCH ZAWIERA-
JĄCYCH CERAMIDY Opieka stomijna Thom Nichols

41 WARTOŚĆ RELACJI INSTYTUCJONALNYCH I KOMUNIKACJI W KONTEKŚCIE 
OPIEKI STOMIJNEJ Opieka stomijna Encarnacion Olavarria

42 ZINTEGROWANY PROCES OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE STOMIĄ W RAMACH 
PROGRAMU BPSO/SPAIN Opieka stomijna Encarnacion Olavarria

43 BADANIE POREJESTRACYJNE PŁYTKI STOMIJNEJ O ZWIĘKSZONEJ WYTRZY-
MAŁOŚCI DO ILEOSTOMII Opieka stomijna Anja Pfütz

44 SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA W OPIECE NAD STARSZYMI PACJENTAMI ZE 
STOMIĄ Opieka stomijna Elena Popova

45 KOMPLEKSOWA PRAKTYKA REFLEKSYJNA Opieka stomijna Louise Rønnow

46 PROJEKT POŁĄCZENIA OPIEKI PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ W CELU 
POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE STOMIĄ Opieka stomijna María Teresa San Emeterio

47 POPRAWA OPIEKI STOMIJNEJ DZIĘKI NOWEJ PŁYTCE STOMIJNEJ? Opieka stomijna Mark Sommer

48
OPRACOWANIE NOWEGO NARZĘDZIA SAMOOCENY PACJENTÓW (PATIENT-
-REPORTED OUTCOME, PRO) DO OCENY KONSEKWENCJI WYCIEKU TREŚCI 
ZE STOMII

Opieka stomijna Zenia Størling

49 PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE U WSPÓŁMAŁŻONKÓW PACJENTÓW ZE STOMIĄ 
JELITOWĄ Opieka stomijna Gözde Türkmenoglu

50 ENDOMETRIOZA A STOMIA: ROLA PIELĘGNIARKI STOMIJNEJ W DŁUGOTER-
MINOWYM PROCESIE LECZENIA Opieka stomijna Virginie  Lhommet

51 NAWIĄZYWANIE KONTAKTÓW WŚRÓD CZŁONKÓW INICJATYWY „STOMA 2020” Opieka stomijna Werner Droste

52

„STOMA 2020” — DŁUGOTERMINOWA INICJATYWA NAJWIĘKSZEGO NIEMIEC-
KIEGO OŚRODKA ZAPEWNIAJĄCEGO OPIEKĘ STOMIJNĄ ORAZ EKSPERTÓW 
W ZAKRESIE STOMII, MAJĄCA NA CELU PODNOSZENIE POZIOMU WIEDZY NA 
TERENIE KRAJU, UTWORZENIE FUNKCJONUJĄCEJ SIECI EKSPERTÓW I PRO-
MOWANIE ROLI EKSPERTÓW W ZAKRESIE STOMII W NIEMIECKIM SYSTEMIE 
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opieka stomijna Daniela Pacini and
Petra Mildner

53 NOWA GENERACJA WORKÓW STOMIJNYCH ULEGAJĄCYCH ROZKŁADOWI W 
KANALIZACJI Opieka stomijna Moira Evans 

54 POZIOMY MMP ZWIĄZANE Z PROCESEM GOJENIA OKOŁOSTOMIJNYCH 
ZMIAN SKÓRNYCH Opieka stomijna Mario Antonini

55 PROJEKT Z ZAKRESU MEDYCYNY NARRACYJNEJ Z UDZIAŁEM OSÓB ZE STOMIĄ Opieka stomijna Mario Antonini
56 MOJA STOMIA SIĘ SKURCZYŁA — CO ROBIĆ? Opieka stomijna Liat Arye
57 ROLA PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ WE WCZESNEJ OPIECE STOMIJNEJ Opieka stomijna Anya Bezrodni

58 SYTUACJA I BRAKI W OPIECE STOMIJNEJ Z PERSPEKTYWY NIEMIECKICH 
PIELĘGNIAREK STOMIJNYCH Opieka stomijna Werner Droste

59 WALKA Z PRZECIWNOŚCIAMI — DOŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI ŚRODOWI-
SKOWEJ SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W OPIECE STOMIJNEJ Opieka stomijna Osnat Lavee

60 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY W OPIECE NAD PACJENTEM Z ZAPALENIEM 
SKÓRY Z PODRAŻNIENIA Opieka stomijna Natalya Pressel

61 TRUDNOŚCI W OPIECE NAD PACJENTEM ZE STOMIĄ — WALKA NIEMAL SKA-
ZANA NA NIEPOWODZENIE Opieka stomijna Maya Shriki

62
PROFILAKTYKA I LECZENIE INFEKCJI ZWIĄZANYCH ZE STOMIĄ DZIĘKI ZA-
STOSOWANIU NOWEGO SZPITALNO-ŚRODOWISKOWEGO MODELU POSTĘ-
POWANIA

Opieka stomijna Oreste Sidoli

63 ALERGIA NA NIEKTÓRE RODZAJE SPRZĘTU STOMIJNEGO — OPIS PRZYPADKU Opieka stomijna Lui Yosef

64
PAŃSTWOWA SZKOŁA OPIEKI STOMIJNEJ W IZRAELU: SPOSÓB NA UZUPEŁ-
NIENIE BRAKÓW I UTWORZENIE SPOŁECZNOŚCI SPECJALISTÓW W ZAKRE-
SIE OPIEKI STOMIJNEJ

Opieka stomijna Riva Ziperstein

65  INNOVATION IN CAUTI PREVENTION Opieka stomijna Lorena Eckert 

66 DIE BILDANLEITUNG ALS METHODE DER EDUKATION  IN DER  
STOMATHERAPIE - EINE ÜBERSICHTSARBEIT Opieka stomijna  Werner Droste, Sonja Krah, 

Beate Wessel
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20 BBraun B. Braun należy do wiodących na świecie firm medycznych. 
Od ponad 40 lat B. Braun opracowuje nowe produkty i technol-
ogie służące poprawie jakości życia osób ze stomią. Nasze dwie 
najważniejsze marki produktów dla osób ze stomią, Flexima® i 
Softima®, obejmują szeroką gamę 1- i 2-częściowych worków 
stomijnych. 
Pacjenci nie muszą wybierać między bezpieczeństwem, ochroną 
skóry, komfortem i spokojem ducha. 
Flexima®/Softima® Active O’ Convex firmy B. Braun to nowy 
system jednoczęściowy z wysoce elastyczną płytką wypukłą, 
zapewniający maksymalną szczelność i wygodę. 

Thérèse Curien
Tel.: +33 1 41 10 75 19
therese.curien@bbraun.com
www.stomacare-bbraun.com

19 Coloplast Historia firmy Coloplast rozpoczęła się w roku 1954. Opierając 
się na pomyśle pielęgniarki Elise Sørensen, Aage Louis-Hansen 
opracował pierwszy worek stomijny z przylepcem — i tak narodziła 
się firma Coloplast. Dziś zatrudniamy na całym świecie ponad 
10 000 osób, specjalizujących się w opiece urologicznej, opiece 
nad pacjentami z nietrzymaniem moczu i/lub kału, pielęgnacji 
skóry i leczeniu ran oraz opiece stomijnej. Ściśle współpracujemy 
z użytkownikami naszych produktów, dzięki czemu tworzymy 
rozwiązania dostosowane do ich szczególnych potrzeb. Dążymy 
do poprawy samopoczucia i jakości życia naszych odbiorców, 
zapewniając im produkty, które nie przypominają tradycyjnego 
sprzętu medycznego. Nazywamy to intymną opieką zdrowotną.

Tel.: +45 49 111 111
dkpek@coloplast.com
www.coloplast.com  

26 Convatec Firma ConvaTec jest liderem innowacji w dziedzinie opieki stomi-
jnej. Naszym celem jest zapewnienie lepszego życia ludziom, 
którzy korzystają z naszych produktów. Podnoszenie jakości życia 
pacjentów jest naszą pasją, ponieważ to właśnie oni są zawsze 
w centrum naszego zainteresowania. Zdobywamy ich zaufanie, 
dostarczając im wysokiej jakości produkty i usługi, na których 
mogą polegać.

Paula Cockcroft
Tel.: +44 800 289 738 
stoma.webcare@convatec.
com
www.convatec.com

4 CUI International Firma CUI International jest producentem i dostawcą innowacy-
jnej odzieży dla pacjentów ze stomią oraz osób z przepukliną lub 
zagrożonych jej wystąpieniem. Używamy specjalistycznych mate-
riałów oraz licznych rozwiązań pozwalających osiągnąć równow-
agę między odpowiednim podtrzymaniem a komfortem noszenia. 
Pacjenci mogą więc łatwo założyć naszą odzież, dopasować ją 
i cieszyć się życiem. Naszym celem jest kompleksowa poprawa 
jakości życia naszych klientów i pacjentów.  

Mr Gaf Dagha
Tel.: +44 116 262 4333 
admin@cuiwear.com 
www.cuiwear.com 

33 Dansac Dansac to firma o globalnym zasięgu, zajmująca się rozwojem, 
produkcją i dystrybucją sprzętu stomijnego w ponad 30 krajach. 
Powstała w roku 1971 w duńskim Fredensborg, a obecnie jest 
częścią spółki Hollister Incorporated z siedzibą w stanie Illinois w 
USA.
Od ponad 40 lat dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla 
pacjentów ze stomią, lekarzy i opiekunów. Naszym celem jest 
tworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego sprzętu stomijnego, aby 
podnieść poziom opieki i poprawić jakość życia osób ze stomią. 
Oferujemy także pacjentom innowacyjne rozwiązania edukacyjne i 
informacyjne z zakresu opieki stomijnej i życia ze stomią. 

Cristina Carrinho
Tel.: +45 48 46 50 00
Cristina.carrinho@dansac.
com
www.dansac.com

5 + 11 eakin Od chwili powstania firma Eakin dąży do tego, by życie pacjentów 
ze stomią było łatwiejsze — aby mogli oni, mimo stomii, wrócić do 
możliwie normalnego życia.
Ten cel przyświecał założycielowi firmy, Tomowi Eakinowi, gdy 
opracował on pierścień uszczelniający eakin Cohesive® — i 
przyświeca nam nadal podczas prac nad innowacyjnymi produk-
tami, które trafiają do odbiorców na całym świecie. Zapraszamy 
do odwiedzenia stoiska firmy eakin, przy którym odbędzie się 
premiera nowego, innowacyjnego produktu.

Tel.: +44 289 187 1000
mail@eakin.co.uk
www.eakin.eu

29 EuroTec  B.V. EuroTec jest jedynym holenderskim producentem sprzętu stomi-
jnego. Firma powstała w roku 1996 i ma siedzibę w Roosendal. 
Sprzęt stomijny firmy EuroTec został opracowany przez zespół 
projektantów, inżynierów oraz doświadczonych specjalistów z 
zakresu medycyny i opieki stomijnej, aby wyjść naprzeciw potrze-
bom pacjentów ze stomią.

Peter Kempen  
(general manager)
Tel.: +31 653 116 214
www.eurotec.eu
 peter@eurotec.nl
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20 BBraun B. Braun należy do wiodących na świecie firm medycznych. 
Od ponad 40 lat B. Braun opracowuje nowe produkty i technol-
ogie służące poprawie jakości życia osób ze stomią. Nasze dwie 
najważniejsze marki produktów dla osób ze stomią, Flexima® i 
Softima®, obejmują szeroką gamę 1- i 2-częściowych worków 
stomijnych. 
Pacjenci nie muszą wybierać między bezpieczeństwem, ochroną 
skóry, komfortem i spokojem ducha. 
Flexima®/Softima® Active O’ Convex firmy B. Braun to nowy 
system jednoczęściowy z wysoce elastyczną płytką wypukłą, 
zapewniający maksymalną szczelność i wygodę. 

Thérèse Curien
Tel.: +33 1 41 10 75 19
therese.curien@bbraun.com
www.stomacare-bbraun.com

19 Coloplast Historia firmy Coloplast rozpoczęła się w roku 1954. Opierając 
się na pomyśle pielęgniarki Elise Sørensen, Aage Louis-Hansen 
opracował pierwszy worek stomijny z przylepcem — i tak narodziła 
się firma Coloplast. Dziś zatrudniamy na całym świecie ponad 
10 000 osób, specjalizujących się w opiece urologicznej, opiece 
nad pacjentami z nietrzymaniem moczu i/lub kału, pielęgnacji 
skóry i leczeniu ran oraz opiece stomijnej. Ściśle współpracujemy 
z użytkownikami naszych produktów, dzięki czemu tworzymy 
rozwiązania dostosowane do ich szczególnych potrzeb. Dążymy 
do poprawy samopoczucia i jakości życia naszych odbiorców, 
zapewniając im produkty, które nie przypominają tradycyjnego 
sprzętu medycznego. Nazywamy to intymną opieką zdrowotną.

Tel.: +45 49 111 111
dkpek@coloplast.com
www.coloplast.com  

26 Convatec Firma ConvaTec jest liderem innowacji w dziedzinie opieki stomi-
jnej. Naszym celem jest zapewnienie lepszego życia ludziom, 
którzy korzystają z naszych produktów. Podnoszenie jakości życia 
pacjentów jest naszą pasją, ponieważ to właśnie oni są zawsze 
w centrum naszego zainteresowania. Zdobywamy ich zaufanie, 
dostarczając im wysokiej jakości produkty i usługi, na których 
mogą polegać.

Paula Cockcroft
Tel.: +44 800 289 738 
stoma.webcare@convatec.
com
www.convatec.com

4 CUI International Firma CUI International jest producentem i dostawcą innowacy-
jnej odzieży dla pacjentów ze stomią oraz osób z przepukliną lub 
zagrożonych jej wystąpieniem. Używamy specjalistycznych mate-
riałów oraz licznych rozwiązań pozwalających osiągnąć równow-
agę między odpowiednim podtrzymaniem a komfortem noszenia. 
Pacjenci mogą więc łatwo założyć naszą odzież, dopasować ją 
i cieszyć się życiem. Naszym celem jest kompleksowa poprawa 
jakości życia naszych klientów i pacjentów.  

Mr Gaf Dagha
Tel.: +44 116 262 4333 
admin@cuiwear.com 
www.cuiwear.com 

33 Dansac Dansac to firma o globalnym zasięgu, zajmująca się rozwojem, 
produkcją i dystrybucją sprzętu stomijnego w ponad 30 krajach. 
Powstała w roku 1971 w duńskim Fredensborg, a obecnie jest 
częścią spółki Hollister Incorporated z siedzibą w stanie Illinois w 
USA.
Od ponad 40 lat dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla 
pacjentów ze stomią, lekarzy i opiekunów. Naszym celem jest 
tworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego sprzętu stomijnego, aby 
podnieść poziom opieki i poprawić jakość życia osób ze stomią. 
Oferujemy także pacjentom innowacyjne rozwiązania edukacyjne i 
informacyjne z zakresu opieki stomijnej i życia ze stomią. 

Cristina Carrinho
Tel.: +45 48 46 50 00
Cristina.carrinho@dansac.
com
www.dansac.com

5 + 11 eakin Od chwili powstania firma Eakin dąży do tego, by życie pacjentów 
ze stomią było łatwiejsze — aby mogli oni, mimo stomii, wrócić do 
możliwie normalnego życia.
Ten cel przyświecał założycielowi firmy, Tomowi Eakinowi, gdy 
opracował on pierścień uszczelniający eakin Cohesive® — i 
przyświeca nam nadal podczas prac nad innowacyjnymi produk-
tami, które trafiają do odbiorców na całym świecie. Zapraszamy 
do odwiedzenia stoiska firmy eakin, przy którym odbędzie się 
premiera nowego, innowacyjnego produktu.

Tel.: +44 289 187 1000
mail@eakin.co.uk
www.eakin.eu

29 EuroTec  B.V. EuroTec jest jedynym holenderskim producentem sprzętu stomi-
jnego. Firma powstała w roku 1996 i ma siedzibę w Roosendal. 
Sprzęt stomijny firmy EuroTec został opracowany przez zespół 
projektantów, inżynierów oraz doświadczonych specjalistów z 
zakresu medycyny i opieki stomijnej, aby wyjść naprzeciw potrze-
bom pacjentów ze stomią.

Peter Kempen  
(general manager)
Tel.: +31 653 116 214
www.eurotec.eu
 peter@eurotec.nl
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22 FORLIFE FORLIFE — produkty wykonane w Niemczech
Firma FORLIFE ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i 
produkcji sprzętu stomijnego. Sprzęt STOMOCUR® jest produkow-
any w Berlinie od roku 1990, z zachowaniem najwyższych norm 
jakościowych i higienicznych. W produkcji firma FORLIFE korzysta 
wyłącznie z bezpiecznych i dobrze tolerowanych materiałów, 
które sprawdziły się w technice medycznej i spełniają wymagan-
ia klientów. Produkty STOMOCUR® firmy FORLIFE są bezpieczne 
dla skóry, trwałe i wytrzymałe. Nie przepuszczają wilgoci ani 
zapachów. Zapewniają również osobom ze stomią komfort no-
szenia.

Tel.: +49 (0) 30 / 65 07 
36-0
mail@forlife.info
www.forlife.info

16 GHD  
GesundHeits 
GmbH  
Deutschland

Grupa GHD — razem dla zdrowia
GHD GesundHeits GmbH Deutschland jest największą niemiecką 
firmą świadczącą usługi związane z ambulatoryjną opieką 
zdrowotną i leczeniem. Dzięki współpracy ze wszystkimi instytuc-
jami działającymi w sektorze opieki zdrowotnej GHD GesundHeits 
GmbH Deutschland może zaoferować swoim klientom i pacjen-
tom kompleksowe, spersonalizowane usługi.
GHD GesundHeits GmbH Deutschland to Twój partner w aktywnej 
rehabilitacji, leczeniu nietrzymania moczu i/lub kału, żywieniu 
klinicznym, leczeniu dożylnym, onkologii, ortopedii i obuwnic-
twie ortopedycznym, zaopatrzeniu medycznym, leczeniu bólu, 
rehabilitacji specjalnej, opiece stomijnej, opiece po tracheostomii/
laryngektomii, opiece nad pacjentami w stanie wegetatywnym, 
leczeniu ran.

Tel.: +49 (0) 4102 / 51 67-0
info@gesundheitsgmbh.de
www.gesundheitsgmbh.de

25 Hollister  
Incorporated

Hollister Inc. to niezależna spółka pracownicza zajmująca się 
rozwojem, produkcją i dystrybucją produktów i usług medyc-
znych na całym świecie. Spółka opracowuje i wytwarza produkty 
do opieki stomijnej, leczenia ran oraz opieki nad pacjentami 
z nietrzymaniem moczu i/lub kału, a także tworzy materiały 
edukacyjne dla pacjentów i specjalistów. Hollister Inc. od 95 lat 
współpracuje z pracownikami opieki zdrowotnej i pacjentami, 
dążąc do zapewnienia odbiorcom swoich produktów i usług moż-
liwości pełnego, godnego życia. Siedziba spółki Hollister mieści 
się w Libertyville w stanie Illinois w USA, a jej centra produkcyjne 
i dystrybucyjne znajdują się na trzech kontynentach, w ponad 80 
krajach na całym świecie. 

Amanda Robinson
Tel.: +1 847 918 6354
Amanda.robinson@hollister.
com
www.hollister.com

2 Deutsche ILCO 
e.V.

ILCO to największa niemiecka organizacja społeczna zrzeszająca 
stomików i osoby z rakiem jelita grubego oraz ich rodziny. Od 
momentu powstania w 1972 roku ILCO stawia sobie za cel pomoc 
pacjentom w samodzielnym życiu i aktywności ze stomią lub 
chorobą.

Tel.: +49 0228 338894-50
info@ilco.de
https://www.ilco.de/

3 KEM Enterprises KEM Enterprises Inc. to firma badawczo-produkcyjna i spółka-mat-
ka Osto-EZ-Vent®. Osto-EZ-Vent® to wiodący producent filtrów 
odprowadzających gazy do wszystkich typów worków stomijnych: 
1- i 2-częściowych, zamkniętych i odpuszczalnych. Łatwość i 
szybkość dostępu sprawia, że filtry OEV® są najlepszą alternatywą 
dla innych metod usuwania gazów. Wystarczy przycisnąć ruchomy 
element filtra OEV™ do podstawy filtra, aby w dyskretny sposób 
otworzyć ujście gazów. Spółka KEM Enterprises Inc. ma swoją 
siedzibę w Grand Rapids w stanie Michigan w USA i wytwarza 
swoje produkty lokalnie, korzystając z elementów amerykańskiej 
produkcji.

Aaron J Mracna
Tel.: +1 616 676 0213
aron@kemonline.com
kemOnline.com

32 noma-med Firma noma-med jest certyfikowanym dostawcą usług opieki do-
mowej, zatrudniającym 200 osób o wysokich kwalifikacjach.
Od 1994 roku firma jest znana z najwyższej jakości usług i szyb-
kiego podejmowania niezbędnych decyzji.
Nasza oferta usług, spełniająca wszystkie wymogi prawne, jest 
kierowana do szpitali, przychodni oraz domów opieki i odgrywa 
kluczową rolę na współczesnym rynku usług medycznych.
Nasze specjalności to:
• opieka stomijna • opieka nad pacjentami z nietrzymaniem 
moczu i/lub kału • leczenie ran • leczenie podciśnieniowe
• żywienie dojelitowe • żywienie pozajelitowe • protezy piersi
 Szczególnie istotna jest dla nas kwestia naszej odpowiedzialności 
jako pracodawcy. Pracownicy są naszym najważniejszym dobrem, 
a satysfakcja i ciągły rozwój każdego z nich leży w centrum nasze-
go zainteresowania. Osoby zainteresowane pracą dla nas zachę-
camy do przesyłania CV na adres: www.nomamed.de/karriere

Tel.: (0 51 27) 98 57 - 0
info@nomamed.de
www.nomamed.de
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6 Medika  
Medizintechnik 
GmbH

Medika Medizintechnik GmbH to firma rodzinna o 50-letniej 
tradycji z siedzibą w Hof w Bawarii. W tym roku we współpra-
cy z niemieckimi producentami przygotowaliśmy nową gamę 
produktów „Care and Cure” — „Opieka i leczenie”, w ramach której 
oferujemy innowacyjne produkty do leczenia ran oraz profilaktyki 
odleżyn i zapaleń skóry związanych z nietrzymaniem moczu i/lub 
kału. Produkty te prezentujemy na naszym stoisku — zapraszamy 
do jego odwiedzenia.

Cornelia Stahl, Key Account 
Manager
Tel.: +49 171 240 612 15
cornelia.stahl@medika.de
www.medika.de

13 OxMed  
International 
GmbH

Firma OxMed International GmbH jest producentem sprzętu i 
akcesoriów do opieki stomijnej i leczenia ran. Oferuje unikatowe 
rozwiązania w zakresie opieki stomijnej i leczenia ran.  

H. de Weert 
Tel.: +49 2822 600 820 
info@oxmedinternational.com 
www.oxmedinternational.com
www.oxmed.de 

34 PHAMETRA Firma PHAMETRA została założona w 1990 roku przez farmaceutę 
Wolfharda Matthesa i dermatologa dr. med. Ulricha Matthesa. Od 
samego początku jej działalność koncentruje się wokół produkcji i 
dystrybucji produktów farmaceutycznych i medycznych.
Do jej klientów należą szpitale, autoryzowane sklepy medyczne, 
instytucje zapewniające opiekę pielęgniarską i domową oraz hur-
townie farmaceutyczne.
PHAMETRA opracowuje także i rejestruje własne produkty z 
zakresu dermatologii i leczenia ran.

Reinhard Schulz (Director 
ppa.)
Tel.: +49 2323 1786-0
phametra@phametra.de
www.phametra.de/

27 PubliCare 
GmbH

PubliCare GmbH – ekspert w opiece domowej
Firma PubliCare jest doświadczonym dostawcą profesjonalnych 
usług w zakresie opieki stomijnej, opieki nad pacjentami z nietr-
zymaniem moczu i/lub kału, leczenia ran, żywienia oraz opieki po 
tracheotomii. Współpracujemy z ośrodkami opieki zdrowotnej, 
lekarzami, pielęgniarkami i opiekunami, a także z funduszami 
ubezpieczeń zdrowotnych. Wraz z tymi ostatnimi realizujemy pro-
jekty związane ze zindywidualizowaną opieką i poprawą jakości 
życia pacjentów. 
W Niemczech firma PubliCare zatrudnia niemal 500 osób, 
zapewniając między innymi płynną kontynuację opieki w domu 
dla pacjentów opuszczających szpital. Dzięki profesjonalnemu 
zarządzaniu i długoterminowemu planowaniu leczenia możemy 
zaoferować pacjentom najwyższą jakość opieki ambulatoryjnej. 
Pod naszą opieką znajdują się 23 000 pacjentów ze stomią, w 
tym 10 000 nowych pacjentów rocznie.

Sabine Thomas
Tel.: +49 172 709 0726
sabine.thomas@publi-
care-gmbh.de
www.publicare-gmbh.de

18 Salts  
Healthcare

Salts Healthcare is a leading manufacturer of ostomy products, 
with a history dating back 300 years.  We are extremely proud 
to be the first and only ostomy products manufacturer to have 
been accredited by the British Skin Foundation for our research 
into skin friendly hydrocolloids.  In September 2013 Salts also 
received the “Dermatologically Accredited” mark from the Skin 
Health Alliance.  Offering an extensive range of closed, drainable 
and urostomy products, including convex options, as well as a 
large accessories range, Salts has a product for every patient’s 
requirements.  Our innovative Confidence® Natural range features 
the unique Flexifit® five-sided wafer which contains extracts of 
aloe vera: making it extremely kind and gentle to the skin.

Tel.: +44 121 333 2000 
international@salts.co.uk
www.salts.co.uk

5 Stoma-Welt Salts Healthcare to wiodący producent sprzętu stomijnego o 
300-letniej historii.  Możemy z dumą stwierdzić, że jesteśmy 
pierwszym i jedynym producentem sprzętu stomijnego akredy-
towanym przez British Skin Foundation, w uznaniu naszych 
badań nad hydrokoloidami przyjaznymi dla skóry.  We wrześniu 
2013 r. firma Salts otrzymała także „akredytację dermatolog-
iczną” stowarzyszenia Skin Health Alliance.  Salts oferuje szeroką 
gamę zamkniętych i odpuszczalnych worków stomijnych i sprzętu 
urostomijnego, również w wersjach wypukłych, oraz różnorodne 
akcesoria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom każdego pacjenta.  
W naszej ofercie innowacyjnych produktów Confidence® Nat-
ural znajdą Państwo między innymi unikatową płytkę Flexifit® 
z pięcioma nacięciami, wzbogaconą o wyciąg z aloesu, która 
zapewnia najwyższy poziom ochrony i pielęgnacji skóry.

Christian Limpert (President)
Tel.: +49 06701 2005007
verein@stoma-welt.de
www.selbsthilfe-stoma-welt.de
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6 Medika  
Medizintechnik 
GmbH

Medika Medizintechnik GmbH to firma rodzinna o 50-letniej 
tradycji z siedzibą w Hof w Bawarii. W tym roku we współpra-
cy z niemieckimi producentami przygotowaliśmy nową gamę 
produktów „Care and Cure” — „Opieka i leczenie”, w ramach której 
oferujemy innowacyjne produkty do leczenia ran oraz profilaktyki 
odleżyn i zapaleń skóry związanych z nietrzymaniem moczu i/lub 
kału. Produkty te prezentujemy na naszym stoisku — zapraszamy 
do jego odwiedzenia.

Cornelia Stahl, Key Account 
Manager
Tel.: +49 171 240 612 15
cornelia.stahl@medika.de
www.medika.de

13 OxMed  
International 
GmbH

Firma OxMed International GmbH jest producentem sprzętu i 
akcesoriów do opieki stomijnej i leczenia ran. Oferuje unikatowe 
rozwiązania w zakresie opieki stomijnej i leczenia ran.  

H. de Weert 
Tel.: +49 2822 600 820 
info@oxmedinternational.com 
www.oxmedinternational.com
www.oxmed.de 

34 PHAMETRA Firma PHAMETRA została założona w 1990 roku przez farmaceutę 
Wolfharda Matthesa i dermatologa dr. med. Ulricha Matthesa. Od 
samego początku jej działalność koncentruje się wokół produkcji i 
dystrybucji produktów farmaceutycznych i medycznych.
Do jej klientów należą szpitale, autoryzowane sklepy medyczne, 
instytucje zapewniające opiekę pielęgniarską i domową oraz hur-
townie farmaceutyczne.
PHAMETRA opracowuje także i rejestruje własne produkty z 
zakresu dermatologii i leczenia ran.

Reinhard Schulz (Director 
ppa.)
Tel.: +49 2323 1786-0
phametra@phametra.de
www.phametra.de/

27 PubliCare 
GmbH

PubliCare GmbH – ekspert w opiece domowej
Firma PubliCare jest doświadczonym dostawcą profesjonalnych 
usług w zakresie opieki stomijnej, opieki nad pacjentami z nietr-
zymaniem moczu i/lub kału, leczenia ran, żywienia oraz opieki po 
tracheotomii. Współpracujemy z ośrodkami opieki zdrowotnej, 
lekarzami, pielęgniarkami i opiekunami, a także z funduszami 
ubezpieczeń zdrowotnych. Wraz z tymi ostatnimi realizujemy pro-
jekty związane ze zindywidualizowaną opieką i poprawą jakości 
życia pacjentów. 
W Niemczech firma PubliCare zatrudnia niemal 500 osób, 
zapewniając między innymi płynną kontynuację opieki w domu 
dla pacjentów opuszczających szpital. Dzięki profesjonalnemu 
zarządzaniu i długoterminowemu planowaniu leczenia możemy 
zaoferować pacjentom najwyższą jakość opieki ambulatoryjnej. 
Pod naszą opieką znajdują się 23 000 pacjentów ze stomią, w 
tym 10 000 nowych pacjentów rocznie.

Sabine Thomas
Tel.: +49 172 709 0726
sabine.thomas@publi-
care-gmbh.de
www.publicare-gmbh.de

18 Salts  
Healthcare

Salts Healthcare is a leading manufacturer of ostomy products, 
with a history dating back 300 years.  We are extremely proud 
to be the first and only ostomy products manufacturer to have 
been accredited by the British Skin Foundation for our research 
into skin friendly hydrocolloids.  In September 2013 Salts also 
received the “Dermatologically Accredited” mark from the Skin 
Health Alliance.  Offering an extensive range of closed, drainable 
and urostomy products, including convex options, as well as a 
large accessories range, Salts has a product for every patient’s 
requirements.  Our innovative Confidence® Natural range features 
the unique Flexifit® five-sided wafer which contains extracts of 
aloe vera: making it extremely kind and gentle to the skin.

Tel.: +44 121 333 2000 
international@salts.co.uk
www.salts.co.uk

5 Stoma-Welt Salts Healthcare to wiodący producent sprzętu stomijnego o 
300-letniej historii.  Możemy z dumą stwierdzić, że jesteśmy 
pierwszym i jedynym producentem sprzętu stomijnego akredy-
towanym przez British Skin Foundation, w uznaniu naszych 
badań nad hydrokoloidami przyjaznymi dla skóry.  We wrześniu 
2013 r. firma Salts otrzymała także „akredytację dermatolog-
iczną” stowarzyszenia Skin Health Alliance.  Salts oferuje szeroką 
gamę zamkniętych i odpuszczalnych worków stomijnych i sprzętu 
urostomijnego, również w wersjach wypukłych, oraz różnorodne 
akcesoria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom każdego pacjenta.  
W naszej ofercie innowacyjnych produktów Confidence® Nat-
ural znajdą Państwo między innymi unikatową płytkę Flexifit® 
z pięcioma nacięciami, wzbogaconą o wyciąg z aloesu, która 
zapewnia najwyższy poziom ochrony i pielęgnacji skóry.

Christian Limpert (President)
Tel.: +49 06701 2005007
verein@stoma-welt.de
www.selbsthilfe-stoma-welt.de
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8 Trio  
Healthcare 

Selbsthilfe Stoma-Welt e.V. to grupa wsparcia nowej generacji. 
Wszystko zaczęło się od udostępniania praktycznych informacji o 
życiu ze stomią dla niemieckojęzycznych stomików w Internecie. 
Obecnie istnieją lokalne grupy wsparcia, forum internetowe oraz 
moderowane grupy w sieciach społecznościowych, dające stomi-
kom możliwość nawiązywania kontaktów oraz wymiany wiedzy i 
doświadczeń.

Stuart Menary
Tel.: +44 1756 700599
Stuart.Menary@Triohealth-
care.co.uk
www.trioostomycare.com

28 WE Medical Wieloletnie doświadczenie na globalnym rynku
Firma WE Medical powstała dzięki wiedzy i doświadczeniu, 
zdobytym w sektorze sprzętu medycznego w Holandii i innych 
państwach Europy, uwzględniającym zarówno perspektywę 
pielęgniarek, jak i producentów. Istotne zmiany w systemach 
refundacyjnych wymagają nowego podejścia do opieki stomijnej i 
leczenia ran — a to wszystko w interesie pacjentów.
Specjaliści w zakresie urządzeń i akcesoriów medycznych
Oferta produktów WE Medical powstała z myślą o rozwiązywaniu 
problemów i pokonywaniu niedogodności, z jakimi na co dzień 
zmagają się stomicy, oraz o szybkim i efektywnym leczeniu ran. 
Zapewniamy również specjalistyczne porady dla opiekunów i pra-
cowników opieki zdrowotnej w zakresie opieki stomijnej i leczenia 
ran. WE Medical nieustannie poszukuje najwyższej jakości sprzętu 
medycznego i produktów pokrewnych.

Ralph Smeets
Tel.: +31 462 049 350
info@wemedical.nl
www.wemedical.nl

23 Welcare  
Industries

Welcare Industries to włoska firma badawczo-produkcyjna, która 
koncentruje się na profilaktyce i leczeniu zmian skórnych:
Easy+Derm Skincare® i Sinaqua™ to sterylizowane parowo lub 
termicznie chusteczki nawilżane i rękawice do mycia i pielęgnacji 
skóry pacjentów ze stomią jelitową, przeskórną gastrostomią/
jejunostomią endoskopową, czy zmianami na skórze lub błonach 
śluzowych o dowolnej etiologii.
Jalosome® to żel łagodzący stan zapalny skóry i związany z nim 
ból.  
UCS Debridement™ to jałowa, nawilżana gaza, będąca numerem 
1 w Wielkiej Brytanii i używana w innych państwach Europy do 
oczyszczania ran, usuwania biofilmu itp.

Fulvia Lazzarotto
Tel.: +39 076 316 353
com@welcaremedical.com
www.easyderm.net

12 Welland 
Medical

Firma Welland Medical opracowuje innowacyjne rozwiązania z 
zakresu opieki stomijnej. Specjalizuje się w projektowaniu, do-
skonaleniu i produkcji sprzętu stomijnego i akcesoriów z użyciem 
najwyższej jakości materiałów.
Welland Medical to brytyjska firma produkcyjna powstała w 1988 
roku, należąca do wiodących marek w sektorze opieki stomijnej w 
Wielkiej Brytanii i na świecie.
Dzięki ścisłej współpracy z pracownikami opieki zdrowotnej, pac-
jentami i instytucjami firma Welland Medical wprowadza na rynek 
innowacyjne produkty podnoszące jakość życia osób ze stomią na 
całym świecie.

Info@wellandmedical.com
www.wellandmedical.com
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