
Aktívna účasť SSOOR na Kongrese hojenia rán (14.-16.11.2019)

Kongres hojenia rán organizovaný 14.-  16. novembra 2019 Slovenskou spoločnosťou pre liečenie rán

(SSPLR)  sa  niesol  v duchu  riešenia  problematiky  chronických  rán  na  Slovensku.  Okrem  odborných

a vedeckých  prednášok  lekárov,  sestier  a odborníkov  z oblasti  liečby  rán  sa  v rámci  tohto  kongresu

konala panelová diskusia, ktorej sa zúčastnili predstavitelia spoločností SSPLR, SSOOR, Slovenský pacient,

zástupcovia  odbornej  pracovnej  skupiny  pre  zdravotné pomôcky na vlhké hojenie  rán,  a  zástupcovia

zdravotných  poisťovní  VšZP  a Dôvera.  Hlavnými  témami  boli  dostupnosť  a  financovanie  zdravotných

výkonov  a pomôcok,  prevencia  výskytu  a rekurencie  chronických  rán  a jej  financovanie  poisťovňami,

multiodborová  a transdisciplinárna  spolupráca,  aktívna  účasť  pacienta/klienta  na  procese  liečby

a prevencie, a kooperácia s ADOS v rámci prevencie a liečby chronických rán. V kontexte diskusie bolo

identifikovaných  viacero  problémov  komplikujúcich  dostupnosť  pomôcok  a  efektívneho  využívania

verejných  prostriedkov  pre  prevenciu  a liečbu  chronických  rán.  Je  tu  požiadavka  na  zjednotenie

a sprehľadnenie pravidiel preskripcie tak, aby sa správnou indikáciou pomôcok pacient k týmto dostal,

a aby  nevznikali  zbytočné  sankcie  a obava  lekárov  z možného  postihu.  Ako  zástupcovia  odborných

spoločností,  tak  pacientska  organizácia  a  aj  samotné poisťovne deklarovali  potrebu komplexnejšieho

vzdelania v oblasti manažmentu chronických rán, a to formou sústavného vzdelávania a certifikovanej

pracovnej činnosti. Dr. Grešš Halász informovala zúčastnených ako aj odbornú verejnosť o tom, že sestry

majú záujem certifikovanú pracovnú činnosť, že minimálny štandard pre certifikovanú pracovnú činnosť

“Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany“ pre odbor ošetrovateľstvo je v procese schvaľovania, a že

Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity má záujem toto štúdium

pre sestry akreditovať. Profesor Koller a Dr. Kopal sa taktiež vyjadrili, že lekári majú záujem o certifikačné

štúdium pre medicínske odbory.

V mnohých  bodoch  však  ide  o problémy  presahujúce  kompetencie   odborných  spoločností,  preto

zástupcovia poisťovní  navrhli  spoločné stretnutia na transdisciplinárnej úrovni s  konkrétnym časovým

plánom ich riešenia, kde je očakávaný konsenzus v danej oblasti.














