ODHAĽUJE
JASNEJŠIU
BUDÚCNOSŤ

NIRS
NEONATOLÓGIA A
PEDIATRIA
Stretnutie expertov
II. ročník
25.-26. Apríl 2019
Hotel pod Zámkom Bojnice
Hurbanovo námestie 2
972 01 Bojnice
Slovenská republika

POZVÁNKA
Spoločnosť Medtronic Slovakia, v spolupráci NÚDCH Bratislava,
Vás pozýva na pracovné stretnutie venované témam používania
NIRS monitoringu a jeho miesta v starostlivosti o kriticky
chorého neonatálneho a pediatrického pacienta
Podujatie je kreditované kreditmi SACCME.
Definitívnu účasť prosíme potvrdiť do 30.3.2019

Pre viac informácií a pre potvrdenie Vašej účasti, prosím kontaktujte:
Dagmar Znamenáková, tel. +421 903 797, dagmar.znamenakova@medtronic.com

Štefan Varša, tel: +421 910 911 168, stefan.varsa@medtronic.com
Ľubor Leščišin, tel: + 421 902 505 101, lubor.lescisin@medtronic.com

ODHAĽUJE JASNEJŠIU BUDÚCNOSŤ
NIRS - NEONATÓLÓGIA A PEDIATRIA
II. Ročník Stretnutie expertov
25. –26. Apríl 2019

BOJNICE

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,
Po pozitívnej odozve na odborné podujatie v Oponiciach zameraného na problematiku
technológie NIRS a jej miesto v starostlivosti o kriticky chorého neonatálneho a
pediatrického pacienta , sme sa rozhodli znova zorganizovať v spolupráci s NÚDCH
Bratislava v dňoch 25.-26.Apríl 2019 v malebnom prostredí pod Bojnickým zámkom v
mestečku Bojnice druhý ročník podujatia.
Toto podujatie Vám umožní stretnúť sa a vymeniť si poznatky a praktické skúsenosti s
technológiu NIRS v podmienkach neonatálnej a pediatrickej intenzívnej starostlivosti s
kolegami s detského kardiocentra, neonatologických a pediatrických kliník intenzívnej
starostlivosti a kolegov z Českej republiky.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Navrhované odborné témy podujatia :
•
•
•

NIRS , Hypotrofický novorodenec
NIRS, prediktor hypoxického poškodenia obličiek v dôsledku anémie u
novorodencov.
Retinopatia, Mikrocirkulácia a NIRS.
korelácia medzi cerebral (SO2-transcranial), retinal arterial (SaO2-retinal) a venous (SvO2-retinal) oxygen
saturáciou . Párované meranie ( retinal a cerebral )

•
•

Monitoring perioperačného krvácania novorodenca a úloha NIRS.
Závažnosť PDA , NIRS ako prediktor.

•

NIRS a Šok (hypovolemický, septický, kardiogenický)

•

NIRS a Hypoxia/Asphyxia

Program :
25. Apríl 2019 štvrtok:

12:00 - 18:00 Odborné prednášky
19:30
Round table a diskusia
26. Apríl 2019 piatok:

8:30 - 12:30

Odborné prednášky

12:30 - 13:30 Diskusia a záver

Detailný odborný program a prednášajúci budú upresnení neskôr.

