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Opis projektu:
Projekt - dedykowany jest dla osób z raną przewlekłą.
Innowacyjne podejście do leczenia ran polega na prowadzeniu opieki nad raną przez
lidera/liderów od początkowego okresu leczenia aż do całkowitego wygojenia rany.
Jeśli proces leczenia rany rozpoczyna się w szpitalu, pacjent otrzymuje dokładne zalecenia
jak postępować z raną, recepty na opatrunki, oraz możliwość stałego kontaktu z
konsultantem/liderem: telefoniczny lub za pomocą aplikacji medycznej I Wound.
I Wound- jest systemem telemedycznym stworzonym do wspierania procesu zdalnego
leczenia ran. Daje możliwości przesyłania zdjęć rany na poszczególnych etapach leczenia,
pacjent może konsultować się z liderem i otrzymać zalecenia jak postępować w konkretnej
sytuacji. Konsultacja może przebiegać dwukierunkowo: pacjent lider oraz lider pacjent.
Dodatkowo lider ma możliwość konsultacji procesu leczenia z innym konsultantem I Wound.
Pacjent z rana przewlekłą, który jest hospitalizowany w oddziale może korzystać z konsultacji
lidera w oddziale oraz po jego opuszczeniu. Konsultacje mogą odbywać się za pomocą
aplikacji medycznej I Wound, co znacznie ułatwia pacjentowi leczenie: oszczędność czasu,
szybki przepływ informacji, możliwość zdalnego monitorowania leczenia.

Efektywność projektu została przedstawiona na przykładzie 77 letniej pacjentki
leczonej w Pododdziale Geriatrii w SP ZOZ w Brzesku. Pacjentka obciążona licznymi
chorobami: stan po udarze mózgu, zawale mięśnia sercowego, inplantacji zastawki aortalnej,
cukrzyca, niedokrwistość, niewydolność nerek oraz rozległe owrzodzenie podudzia prawego
o podłożu niewydolności żylnej, leczone od ponad 2 lat bez poprawy. Leczenie przebiegało w
dwóch etapach: pierwszy etap leczenia przeprowadzono w Pododdziale Geriatrii, gdzie zespół
interdyscyplinarny pod kierunkiem liderów prowadził kolejne etapy leczenia rany.
Zaangażowane były następujące osoby: pielęgniarki, lekarz geriatra, fizjoterapeuta,
psycholog, dietetyk, pracownik socjalny, kapelan. Ten etap leczenia nie był łatwy,
napotykano na wiele trudności z powodu wielochorobowości pacjentki oraz kolonizacji rany
licznymi bakteriami z obecnością dużej ilości biofilmu. Wdrożono metodę TIME,
zastosowano terapię podciśnieniową, opatrunki specjalistyczne oraz kompresjoterapię. Rana
została oczyszczona i nastąpiła faza ziarninowania, oraz kolejny etap – epitelizacja

(naskórkowanie). Dalsze leczenie przebiegało w Hospicjum Stacjonarnym w Brzesku, gdzie
pod kierunkiem liderów rana została całkowicie wygojona.
Cały proces leczenia trwał niespełna 8 miesięcy, pacjentka wróciła do aktywności społecznej i
stała się osobą niezależną. Po wypisaniu z hospicjum pozostawała w kontakcie z liderami,
którzy kontrolowali stan kończyny z blizną i pilotowali postępowanie prewencyjne. Pacjentka
otrzymała dokładne zalecenia jak postępować z wyleczoną kończyną, aby nie dopuścić
kolejny raz do powstania rany. Zalecenia przekazywano telefonicznie, kontrolowano
poprawność działań (dopasowano rodzaj kompresjoterapii do możliwości pacjentki,
monitorowano prowadzenie leczenia diabetologicznego).
Kolejni beneficjenci korzystają z projektu, a społeczeństwo wykazuje duże
zainteresowanie taką formą leczenia ran z udziałem konsultantów pilotujących proces gojenia
rany.

W projekcie wykorzystano:
- nowoczesne metody leczenia takie jak: opatrunki specjalistyczne, terapię podciśnieniową,
- możliwość korzystania z aplikacji medycznej I Wound.
Bazowano na dowodach naukowych:
- rekomendacje PTLR,
- EBM (Medycyna Oparta na Faktach),
- EBNP (Praktyka Pielęgniarska Oparta na Faktach).

Rany przewlekłe to poważny problem, około 20 milionów ludzi na świecie cierpi z ich
powodu. W Polsce jest liczba około 500 tysięcy osób. Rany przewlekłe generują olbrzymie
koszty. Koszt zagojenia 10 ran odleżynowych jest porównywalny z kosztem wykonania 5
operacji by-pass. Każda rana przewlekła pociąga za sobą negatywne skutki: ból,
osamotnienie, izolację społeczną oraz spadek jakości życia.
Wychodząc naprzeciw pacjentom z takimi problemami, wdrożono prezentowany projekt,
który jest w fazie rozwojowej.

Dane kontaktowe do Liderów Zespołu:
numer telefonu: Dorota Zych: 600 531 484,

Agata Paprocka: 510 106 787

adres mailowy: Dorota Z: zychdorota77@gmail.com

Agata P: agat_p@o2.pl

