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Continence
Days 2019
Tillsammans
för en

mer
patientcentrerad katetervård
Hej!
– Hur kan ett ökat patientfokus bidra till bättre

Vi har härmed det stora nöjet att bjuda in dig till Continence Days 2019.
blåshälsa
följsamhet
till renblåsan
intermittent
Fokus
kommeroch
att vara
på den neurogena
och tarmen, med ett 360°
perspektiv
på
orsakerna
till
urinvägsinfektioner
(UVI).
Vi kommer att titta
kateterisering?
närmare på UVI med utgångspunkt i fyra områden: användningen av RIK,
tarmterapi, urinvägarna och användarrutiner.

Välkommen till Kontinensseminariet 2022!
Det kommer att vara två stimulerande dagar dedikerade till att dela viktig
kunskap
ochblåsan.
nya insikter,
och du får
även
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kontakter
Att tömma
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som
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allra flestaatt
inte
behöver
ägna med
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från hela
världen.
någon större
uppmärksamhet,
men som för den som lever med kateter, kan
ge upphov till såväl oro för urinvägsinfektioner och den allmänna hälsan,
Vad
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nedsatt
livskvalitet.
Du kan se fram emot värdefulla kunskaper och parallella sessioner om:
för årets
Kontinensseminarium
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•Temat
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• Att bygga hälsosamma rutiner för ökad följsamhet av behandling
urinvägsinfektioner,
sociala
och
fysiska
problem
med
att
kateterisera
sig,
• Bedöma och behandla neurogen tarmdysfunktion
smärta
vid
införande
och
svårigheter
att
upprätthålla
rätt
hygien,
är
centrala
• Ny kunskap och trender t ex. om mikrobiom och stamcellsforskning
delar. Allt i syfte att förbättra patienternas hälsa och följsamhet till ren
intermittenttalare
kateterisering.
Bekräftade
(mer följer):
• Prof. Anton Emmanuel, MD, PhD, FRCP, England
Nya forskningsrön, bekantskaper och aha-upplevelser
• Prof. Andrei Krassioukov MD, PhD, FRCPC, Canada
Under mötets två dagar kommer du bland annat få ta del av de senast
forskningsrönen
om space”
den riskfaktorsmodell som tagits fram för att bedöma
Delta
i “the learning
risken
för
urinvägsinfektioner
en paneldiskussion
om
Under konferensen inbjuder vihos
digRIK-patienter,
att delta i några
nya och spännande
patientcentrerad
katetervård
med
representanter
för
vård,
industri
och
format som underlättar erfarenhetsutbyte mellan kollegor.
ett kunskapstorg
där du som
deltagare
möjlighet
•kateteranvändare
Kunskaps Bazaar:och
Interaktiva
postersessioner
kommer
ge dighar
möjligheten
att
besöka
fem
interaktiva
stationer
i
syfte
att
ge
dig
nya
insikter
och
kanske
att ta del av utmanande kliniska fall, intressant forskning och bästa praxis,
en
och
annan
aha-upplevelse.
tillsammans med dina globala kollegor.
• Fördjupande lärande: Utforska kontinensvården genom att involvera din
Alla tider, programpunkter och föreläsare hittar du på följande sidor.
hjärna, ditt hjärta och dina fötter.
Vår förhoppning är att programmet ska bidra till såväl djupare kunskaper
Vi
tror
att programmet
erbjuder
unik möjlighetkatetervård.
att både fördjupa din
som
ökade
möjligheter att
formaen
morgondagens
kunskap och använda din kompetens för att hjälpa till att forma framtidens
kontinensvård och tarmterapi. Vi ser fram emot att välkomna dig till
Varmt välkommen till Kontinensseminariet i Stockholm 2022!
Köpenhamn i maj 2019.
Sabina Dahlström
Välkommen!
Marknadschef Kontinens

Ulrika Nilsson
Marknadschef Kontinens
Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care
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Datum
Torsdag den 17 november
11.30–17.00
Datum
18.00–22.00
Fredag den 17Middag
maj
i8.30
Strindberg/Mälarsalen
– 18.00
Fredag
Fredag den
kväll:18 november
8.30–12.30
Middag i Köpenhamn
Lördag den 18 maj
8:30 - 12:30
Mötesplats
Münchenbryggeriet
event & konferens
Torkel Knutssonsgatan 2,
Mötesplats
118
25 Stockholm
Lokomotivværkstedet,

Anmälan
OBS! Antalet platser är
begränsat, så anmäl dig
gärna redan idag!
Senaste datum för anmälan
är den 30 september 2022.
Arrangemanget präglas av
största måttfullhet och följer
samverkansavtalet mellan
medicintekniska företag och
medarbetare i den offentliga
hälso- och sjukvården.
• Kongressen, luncher och
middag bekostas av Coloplast
till 100%.
• Resa till och från kongressen
och eventuellt boende bokas
och bekostas av deltagaren/
arbetsgivaren.

