
Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

SIMULAČNÍ CENTRUM KARIM 1. LF UK, ÚVN PRAHA A BAXTER

KURZ SIMULAČNÍ MEDICÍNY
„Reálných týmů v reálném prostředí“ 
Krizové situace v anestezii a intenzivní péči

                            konaný

v sobotu  12. 11. 2016
v Ústřední vojenské nemocnici 
– Vojenské fakultní nemocnici Praha
 U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Vás společně zvou 

na odborný workshop  II. cyklus

•    Naším cílem je v tomto kurzu nasimulovat 
co nejvěrněji běžné pracovní prostředí a situace, 
proto část simulací bude probíhat v prostředí reálného operačního sálu. 

•   Zároveň budeme upřednostňovat, 
pokud se na kurz přihlásíte společně dva lékaři + sestra z jednoho pracoviště,  
abychom Vám umožnili pracovat v týmu Vašich kolegů,
se kterými se každodenně potkáváte.

Elektronická registrace účastníků je zřízena na 

www.s imulacnimedic ina.cz

ODBORNÍ GARANTI PROGRAMU
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.

Přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

plk. MUDr. Tomáš Henlín
Zástupce přednosty pro věci vojenské kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN 

MUDr. Michal Soták
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN 

MUDr. Aleš Rára
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

         ODBORNÝ PROGRAM
900 – 1100  Teorie CRM 

Seznámení s pracovištěm 
a SIMmanem 

1100 – 1130 Break
1130 – 1400 Simulace
1400 – 1430 Přesun a výměna stanovišť
1430 – 1700 Simulace

1700 Ukončení workshopu

DŮLEŽITÉ INFORMACE
•  Kurz je veden v českém jazyce.
• Počet účastníků je omezen na 12 v jednom dni (z toho max. 8 lékařů a 4 sestry).
•  Účastnický poplatek je 500 Kč a zahrnuje náklady na realizaci workshopu 

a občerstvení účastníků. Fakturační údaje vám budou zaslány 
s potvrzením registrace. V případě přihlášení týmu 
dva lékaři + sestra z jednoho pracoviště bude sesterská registrace zdarma.

• Na závěr kurzu obdrží účastníci certifi kát.
•  Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 

České lékařské komory a je ohodnocena 6 kredity.
•  Odborný workshop je organizován s fi nanční podporou edukačního grantu 

Baxter Czech. s r.o. a je určený pouze pro odbornou veřejnost.


