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POZVÁNKAPOZVÁNKA

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

KliniKa anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  
FaKultní nemocnice olomouc 

a léKařsKá FaKulta univerzity PalacKého v olomouci
vás zve na

II. HIrscHůV deN
16. května 2014

Místo konání: 
regionální centrum Olomouc

Jeremenkova 40b, 779 00 olomouc, gPs: 49°35‘26.897“n, 17°16‘38.95“e

www.fnol.cz/hirschuvden

Odborný garant:  
doc. mudr. milan adamus, Ph.d. 

přednosta KARIM FNOL a LF UP
Těšíme se na Vaši účast

Poplatek – lékaři 350 Kč, sestry 250 Kč, workshop 200 Kč, společenský večer 150 Kč
Prosíme o potvrzení účasti nejpozději do 12. 5. 2014  

e-mailem: karolina.slaninova@fnol.cz nebo na telefonním čísle: 588 443 765



Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice  LF UP v Olomouci 
si vás dovoluje pozvat na II. ročník odborné konference, pořádané pod záštitou Fakultní nemocnice  
a LF UP v Olomouci. 

Tato jednodenní konference je pojmenována na počest zakladatele oboru anesteziologie a prvního primáře 
anesteziologicko-resuscitačního oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Prim. MUDr. Alfréd Hirsch byl opravdovým průkopníkem oboru anesteziologie, jedním z jeho 
československých zakladatelů. Byl nejen skvělým odborníkem, ale pro svoje mladé kolegy také výborným 
učitelem.

Z historie anesteZie v olomouci 

V Olomouci se začala psát anesteziologická éra již 9. února 1847. V rekordním čase 3 měsíce a 24 dnů 
po světové premiéře éterové anestezie a také jen dva dny po podání první éterové anestezie mnichem 
Celestýnem Opitzem v Praze. Prvním chirurgickým výkonem bylo vynětí kamene z močového měchýře. 
Operaci provedl primář MUDr. František Hauser, éterovou anestezii v délce 5 minut vedl jeho asistent MUDr. 
Cyril Heller. Použitý anesteziologický přístroj, dopravený k tomuto účelu z Vídně, se skládal z jednoduchého 
odpařovače, obsahujícího skleněnou baňku s náustkem a koženými chlopněmi pro vdech a výdech.  
V následujícím období docházelo v Olomouci k dalšímu rozvoji anesteziologie:

1947  – první celková anestezie s endotracheální intubací při pneumonektomii v Československu

1952  – založena komise pro anesteziologii při chirurgické společnosti JEP

1960  – vznikl anesteziologický ordinariát při chirurgické klinice FN Olomouc pod vedením  
MUDr. Alfréda Hirsche

1962  – I. pracovní konference samostatné anesteziologické společnosti v Československu. Zrodil se 
nový lékařský obor, zabývající se celkovou a regionální anestezií, ale i předoperační přípravou 
a pooperační péčí. Obor v dalším období obsáhl rozšířenou neodkladnou resuscitaci včetně 
poresuscitační péče. Později došlo k rozšíření o problematiku léčby bolesti.

1965  – vzniklo samostatné anesteziologické oddělení pod vedením prim. MUDr. A. Hirsche

Oddělení mělo na počátku k dispozici pouze 3 lékaře, a proto bylo nutné vedením anestezie pověřovat 
střídavě i lékaře chirurgických klinik, anesteziologické sestry byly zastupovány sestrami operačních sálů. 
Byla zavedena řádná dokumentace všech anestezií, nové anesteziologické postupy, nová myorelaxancia, 
inhalační a intravenózní anestetika. Byly prosazovány novinky v anestezii i v neodkladné kardiopulmonální 
resuscitaci. K novým anesteziologickým postupům patřila potencovaná anestezie, neuroleptanestezie 
nebo řízená hypotenze. Věříme, že Vás naše konference svým odborným programem zaujme. 

Těšíme se na Vás.

Za organizační výbor:

MUDr. Bronislav Klementa, Bc. Karolina Slaninová



Odborný program: 
07:30 - 08:15 registrace

 Zahájení konference ředitel FN Olomouc doc. MUDr. R. Havlík, Ph.D. 
 děkan Lékařské fakulty UP v Olomouci prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D. 
 přednosta KARIM FN a LF UP v Olomouci  doc. MUDr. M. Adamus, Ph.D.

08:30 - 10:15 i.blok - infekce a sepse v inteZivní péči 
Předsedající: doc. MUDr. M. Adamus, Ph.D., MUDr. C. Sedlák (Olomouc)

prof. MUDr. M. Kolář, Ph.D. (Olomouc) Antibiotická léčba v intenzivní péči 
MUDr. T. Herkeľ (Olomouc) Epidemiologie nozokomiálních infekcí na KARIM FNOL
MUDr. L. Doubravská (Olomouc) Závažné kvasinkové infekce - co je nového?
MUDr. R. Uvízl, Ph.D. (Olomouc) Aktuální pohled na léčbu těžké sepse v České republice 
MUDr. V. Hanulík (Olomouc) Problematika Burkholderia cepacia komplex u pacientů v intenzivní péči 
 Diskuze 

10:15 - 10:30  i. přestávka

10:30 -11:45  ii.blok - krvácení, žilní přístup, ultrasonografie 
Předsedající: MUDr. R. Uvízl, Ph.D., MUDr. O. Klementová, Ph.D. (Olomouc)

doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D., D.E.S.A. (Praha) Pacient vyžadující dlouhodobý žilní přístup – co s ním? 
MUDr. P. Prášil (Olomouc) Život ohrožující krvácení - up-to-date  
MUDr. E. Vobrubová (Praha)  UZ vyšetření krčních tepen v perioperační medicíně
MUDr. R. Škulec (Beroun) Periresuscitační ultrasonografie  
 Diskuze 

11:45 - 12:00  ii. přestávka

12:00 - 13:00  iii. blok - resuscitace 
Předsedající: MUDr. R. Škulec (Beroun), MUDr. B. Klementa (Olomouc)

MUDr. B. Klementa (Olomouc) Resuscitace up-to-date
MUDr. O. Klementová, Ph.D. (Olomouc) Traumatická zástava oběhu
MUDr. L. Obare Pyszková (Olomouc) Nečekané komplikace u pacientky po hypotermii
MUDr. Š. Fritscherová, Ph.D. (Olomouc) Jak se žije po srdeční zástavě?
 Diskuze

13:05 - 14:00  oběd 
14:00 - 15:20  iv. blok - regionální anesteZie, neuromodulace, tracheostomie 

Předsedající: doc. MUDr. T. Gabrhelík, Ph.D. (Zlín), MUDr. M. Pieran (Olomouc)
MUDr. M. Pieran (Olomouc) Regionální anestezie hrudní stěny a prsu, blok PECS 1 a 2
doc. MUDr. T. Gabrhelík, Ph.D. (Zlín) , MUDr. M.Gabryš (Olomouc)  Neuromodulační léčba v Olomouckém kraji
MUDr. M.Onderka (Olomouc) Jak provádíme punkční tracheostomii ve VNOL
 Diskuze

11:30 - 13:30 Workshop regionální blokády s pomocí UZ, koordinátor: MUDr. P. Prášil 
14:00 - 16:00  Workshop ultrasonografie hrudníku, koordinátor: MUDr. R. Škulec 
08:00 - 15:20 Workshop resuscitačních pomůcek v předsálí (AED, TRueCPR, defibrilace, LUCAS)
08:00 - 15:20  Posterová sekce v předsálí
18:00 - 19:00 Prohlídka s výkladem novobarokní kaple sv. Jana Sarkandra  

a barokního kostela sv. Michala. 
místo zahájení prohlídky: kaple sv. Jana sarkandra 
moderátor: mgr. antonín Basler

Od 19:00 Společenský večer v restauraci hotelu Arigone  
s hudebním doprovodem skupiny tradičního jazzu HB Band.



POZVÁNKAPOZVÁNKAWorkshopy 
V rámci odborného programu budou mimo aktuálních témat v přednáškové a posterové sekci probíhat 
celkem 3 workshopy, kterých se můžete zúčastnit. 

11:30 – 13:30

Workshop využití ultrazvuku při regionální anestezii na horní a dolní končetině

Koordinátor: MUDr. P. Prášil 
Školitelé: doc. MUDr. P. Michálek, Ph.D., D.E.S.A, MUDr. M. Pieran, MUDr. D. Šiška, MUDr. J. Behúň,  
                     MUDr. K. Axmann.

Bude zaměřen na problematiku využití ultrazvuku při regionální anestezii na horní a dolní končetině. Pro 
účastníky budou připravena stanoviště, kde si vyzkouší praktické postupy na připravených dobrovolnících. 
Významným lektorem, uznávaným odborníkem v oboru regionální anestezie, bude doc. MUDr. P. Michálek, 
Ph.D., D.E.S.A.

14:00 – 16:00

Workshop uz hrudníku a echokardiografie

Školitelé: MUDr. R. Škulec, MUDr. D. Vindiš

V úvodu budou vysvětleny základy vyšetření i zajímavé kazuistiky v rámci prezentace v Microsoft Office 
PowerPoint. Následně budou účastníci absolvovat na jednom pracovišti základy UZ vyšetření hrudníku 
na připraveném dobrovolníku. Na druhém pracovišti si budou moci vyzkoušet reálné vyšetření srdečních 
oddílů pomocí echokardiografie.

08:00 – 15:20

Workshop zaměřený na kvalitu resuscitace

Koordinátor: MUDr. B. Klementa 

Všichni účastníci budou mít možnost vyzkoušet si v rámci workshopu, umístěného v předsálí konference, 
nové možnosti zvýšení kvality kompresí při neodkladné resuscitaci. Budou připraveny k vyzkoušení  
kompresní pomůcky se zpětnou vazbou v reálném čase i automatizovaná masáž srdce. Nezapomněli jsme 
na možnost provádění manuální defibrilace na trenažéru se simulátorem srdečních rytmů i na předvedení 
podání výboje pomocí AED defibrilátoru. 

08:00 – 15:20

posterová sekce v předsálí


