
 

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran  
Harmonogram działań na 2022 

 

Q1 2022 

1. DEBATA EKSPERTÓW – cały rok (adhoc) 

Formuła: cykl webinarów: Ok. 35-50 min. rozmowy „przy kawie” nagranej w nowoczesnym studio. 

Prowadzący/gospodarz: ekspert PTLR. 

To formuła spotkania, każda poruszająca unikalny temat i dotycząca innej dziedziny medycznej. 

Rozmowy między dwójką ekspertów – specjalisty leczenia ran i eksperta np. z dziedziny: onkologii, 

diabetologii, geriatrii, dermatologii, pulmonologii, chirurgii plastycznej, ratownictwa medycznego, 

psychiatrii etc.  Chcemy w tej formule szeroko objąć temat leczenia ran w odniesieniu do pacjentów 

obciążonych różnymi schorzeniami.  

1 materiał miesięcznie, możliwość nagrania tematu pod partnera, możliwość zaproszenia eksperta 

wskazanego przez partnera, pierwsza debata szeroko promowana w social mediach, ogólnodostępna, 

pozostałe po zalogowaniu na stronę do strefy członka PTLR (dostępny po zalogowaniu). 

 

2. IV cykl OGÓLNOPOLSKI PROGRAM LECZENIA RAN – 15 marca/19 kwietnia 2022 

Formuła: 5 spotkań online z podziałem na regiony, realizacja w godzinach popołudniowych, 

merytoryka opracowana przez radę programową PTLR po szczegółowy program po researchu firm. 

15.03.2022 - Województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie 

22.03.2022 - Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie 

29.03.2022 - Województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie 

12.04.2022 - Województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie 

19.04.2022 - Województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie 

Proponujemy formułę online ponieważ najważniejszym celem na Q1 i Q2 2021 będzie zebranie leadów 

i danych osób rejestrujących się na spotkania, tak by stworzyć jak najszerszą bazę użytkowników                      

do promocji kolejnych inicjatyw PTLR. OPLR w 2021 roku cieszył się dużym zainteresowaniem i wysoką 

frekwencją uczestników. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna. 2 m-ce to również czas 

uaktywnienie firm i przejęcie sponsorów. Formuła online jest tańszym rozwiązaniem, aniżeli formuła 

kontaktowa. Dołożymy starań, by nagranie pierwszego spotkania odbyło się w nowoczesnym, 

multimedialnym studiu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Q2 2022 

3. WARSZTATY DOBREJ PRAKTYKI LECZENIA RAN – 31 maja/28 czerwca 2022 

Formuła: cykl 5 spotkań w regionach, limitowana liczba miejsc 250,  live streaming wydarzenia                  

i możliwość uczestnictwa online. 

31.05.2022 - Województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie. Lokalizacja: Warszawa 

07.06.2022 - Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie. Lokalizacja: Wrocław 

14.06.2022 - Województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie. Lokalizacja: 

Gdańsk 

21.06.2022 - Województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie. Lokalizacja: Poznań/Bydgoszcz 

28.06.2022 - Województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie. Lokalizacja: 

Kraków 

Lokalizacje dobieramy kluczem akademickim, sal kinowych (aula, możliwość zgromadzenia 

uczestników na 1 sali, wzorem konferencji międzynarodowych możliwość prezentacji warsztatów na 

dużym ekranie dla wszystkich uczestników z wykorzystaniem operatorów kamer skupionych na „stole 

zabiegowym”).  

1-dniowe wydarzenie podczas którego odbędzie się min. 9 warsztatów (godz. 8:15-17:30). Formuła              

45 min. dla każdego tematu warsztatowego (warsztat może zawierać 10 min. wprowadzenie/prelekcję 

eksperta, 20-25 min. warsztat live, 10-15 sesję Q&A. Dodatkowo nagranie każdego z warsztatów 

zamieszczamy jako oddzielny materiał edukacyjny na stronie internetowej w strefie członka PTLR 

(dostępny po zalogowaniu). 

Q3 2022 

4. Konferencja PTRL – 8-10 września 2022  

Formuła po ustaleniach z PTLR i szczegółowym briefingu. Merytoryka opracowana przez radę 

programową PTLR.  Konferencja połączona z jubileuszem 20-lecia PTLR i uroczystą galą. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Q4 2022 

5. V cykl OGÓLNOPOLSKI PROGRAM LECZENIA RAN – 11 października/15 listopada 2022 

Formuła: 5 spotkań online z podziałem na regiony, realizacja w godzinach popołudniowych, 

merytoryka opracowana przez radę programową PTLR po szczegółowy program po researchu firm.  

11.10.2022 - Województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie 

18.10.2022 - Województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie 

25.10.2022 - Województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie 

08.11.2022 - Województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie 

15.11.2022 - Województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie 

Proponujemy formułę online ponieważ jest tańszym rozwiązaniem, aniżeli formuła kontaktowa. 

Sponsorzy będą pamiętali wydatki na wrześniową konferencję i nie będą skorzy do finansowania 

kolejnego dużego projektu. Dołożymy starań, by nagranie odbyło się w nowoczesnym, multimedialnym 

studiu. 

Dodatkowo nagranie każdej prelekcji zamieszczamy jako oddzielny materiał edukacyjny na stronie 

internetowej w strefie członka PTLR (dostępny po zalogowaniu). 

 

6. III Międzywojewódzka Debata Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – grudzień 2022 

Bardzo dobrze przyjęta formuła, daje przestrzeń na podsumowanie najważniejszych zagadnień 

podjętych na przestrzeni roku i wprowadzenia zagadnień systemowych w formule debaty ekspertów.  

Rekomendujemy pozostawienie spotkania kontaktowego z opcją live streaming i kolacją                                    

w eleganckiej, aczkolwiek swobodnej formule wieńczącą współpracę z najważniejszymi partnerami 

instytucjonalnymi i biznesowymi. Doskonałe miejsce do zacieśniania relacji i wstępu do rozmowy                  

o planach na kolejny rok. 

 

Wszystkie proponowane aktywności wymagają szczegółowego omówienia, wyceny i akceptacji 

kosztorysów przez PTLR. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, uwagi, pomysły i wypracowanie 

harmonogramu i formuły spotkań spełniających Państwa oczekiwania. 


