Prečo sú vzdelávanie a výmena lekárskych
skúseností v oblasti starostlivosti o rany
nevyhnutné pre správne hojenie?

Vedeli ste, že?
78+

87 %

m iliónov rán

Približne 78 miliónov rán trápi pacientov
na celom svete.1 Vaše odborné znalosti
v oblasti hojenia rán sú dnes potrebnejšie
než kedykoľvek predtým!

škôl

87 % amerických zdravotníckych škôl neponúka študentom voliteľný
predmet so zameraním na hojenie rán, a to napriek tomu, aké je
v dnešnom zdravotníctve dôležité ovládať správnu starostlivosť o rany.2
Vzdelanie je potrebné a LINK je tu preto, aby sme vyplnili túto
medzeru!

Teraz, viac než kedykoľvek predtým, nastal čas na LINK
LINK, pod vedením spoločnosti HARTMANN, je oficiálnou sieťou profesionálneho rozvoja
zameranou na vaše ďalšie lekárske vzdelávanie v prospech vašich pacientov.

Viac ako
67
miliónov rán

V roku 2016 bolo zdravotníckymi profesionálmi
uzdravených 67 miliónov rán pomocou
produktov HARTMANN.3

1 000

Viac ako 18 000

účastníkov

LINK má už viac ako 18 000 účastníkov a stále rastie. Členovia majú prístup
ku klinickým workshopom, udalostiam, webinárom, výmenným
platformám a ďalším. Všetko organizované s najlepšími odborníkmi
na rany pre váš profesionálny rast!

webinárov

LINK vám umožňuje učiť sa s tými
najlepšími. V roku 2016 sa uskutočnilo viac
ako 1 000 webinárov a e-learningových
programov s témou liečby rán.

93

krajín

LINK poskytuje vysoko kvalitné
vzdelávanie v oblasti starostlivosti
o rany a globálnu výmenu poznatkov
medzi špecializovanými zdravotníckymi
pracovníkmi, ako ste vy, a rozšíri tieto
aktivity v 93 krajinách po celom svete.

S LINK môžete byť súčasťou niečoho väčšieho:
• LEARN – učte sa a rozširujte svoje odborné znalosti
• INFORM – informujte iných a zdieľajte najlepšie postupy
• NETWORK – spolupracujte a získajte prístup k globálnym
terapeutickým riešeniam
• KNOWLEDGE – vedomosti a školiace materiály
Viac informácií o LINK nájdete na:
http://www.hartmann.info/en/our-expertise/wound-management
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Nastal čas
na LINK

