Centrum Point-Of-Care ultrasonografie Kliniky anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., pořádá

POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE
V PEDIATRII
workshop určený zejména pro pediatry
středa 6. května 2020 od 9:00 h (registrace od 8:00 h)

MÍSTO KONÁNÍ
přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí n. L.
ODBORNÝ GARANT
MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
e-mail: roman.skulec@kzcr.eu

Pořadatel workshopu:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s., Středisko konferenční a marketingové podpory, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Ing. Helena Luzumová, tel. 477 114 148
e-mail: helena.luzumova@kzcr.eu

PROGRAM
Teoretické přednášky
Co je to POCUS?

09:00 – 09:10

 POCUS srdce

09:10 – 09:30

POCUS břicha

09:30 – 09:45

POCUS cév

09:45 – 09:55

POCUS plic, pleury a bránice

09:55 – 10:15

Přestávka

10:15 – 10:30

Praktický nácvik - část 1 (paralelní nácvik na třech stanovištích)

10:30 – 12:00

praktický nácvik základů POCUS srdce, plic, břicha a cév
Oběd

12:00 – 13:00

Praktický nácvik - část 2 (cirkulace skupin po všech stanovištích)

13:00 – 15:00

Na každém stanovišti stráví účastníci cca 30 minut
Stanoviště A:

Vyšetřovací urgentní protokoly – vše za 2 minuty

Stanoviště B:

POCUS u dušnosti a akutního respiračního selhání

Stanoviště C:

Žilní katétry, tips & trics

Závěrečný test a závěr kurzu

2

15:00 – 15:30

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRACE NA WORKSHOP
Registrace bude od 8:00 na recepci Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., budovy B
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 5. NP
POPLATKY
Zaměstnanci KZ, a.s.: bez poplatku
Ostatní účastníci: 3.500 Kč vč. DPH
Platba hotově nebo platební kartou na místě v den registrace.
ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
KREDITY
Konference je zařazena do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
www.kzcr.eu/konference/pocus06052020/prihlaska.aspx
Kapacita je omezená počtem 20 účastníků.
KONFERENČNÍ WEB
www.kzcr.eu/konference/pocus06052020

DALŠÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ
Účastník konference souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně
zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech
za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.
TECHNICKÉ INFORMACE K PŘEDNÁŠKÁM
Akceptujeme přednášky v programu MS Power Point až do verze MS Office 2016 (xxx.ppt nebo
xxx.pps; xxx.pptx nebo xxx.ppsx) a přednášky ve formátu PDF (situované „na šířku“), vše v poměru
stran 16:10 (preferujeme) nebo 4:3. Doporučujeme videa v PPT prezentacích „optimalizovat“
programem MS Power Point (verze 2013 nebo 2016) tak, aby byly součástí PPTX souboru. Pokud bude
potřeba přehrávat video v prezentacích, které nebude součástí PPTX souboru, je důležité mít
uloženou přednášku i příslušné video fyzicky jako samostatné soubory ve společném adresáři na
přineseném médiu (Flash disk, externí HDD s USB připojením). Je potřeba ho mít ve formátu kódování
„windows media“ (xxx.wmv), jinak nejsme schopni 100% garantovat, že videa nebo videoanimace v
jiných kódováních (flash, DivX, Xvid, mov, mpeg, atd.) budou v PPT prezentacích regulérně fungovat.
V souvislosti s opatřeními GDPR není možné v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu KZ,
a.s. spouštět prezentace přímo z přineseného média, které není kódované a opatřené heslem.
Prezentaci je nutné kompletně zkopírovat do přednáškového PC. Stejně tak není možné na
nekódovaná externí média cokoli z PC ukládat.
Kontaktní osoby techniků:
Michal Vodák, tel.: 477117922, e-mail: michal.vodak@kzcr.eu,
Lukáš Vajc, tel.: 477117926, e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu
_1709/prihlasky.aspx
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