
Jozef Klučka (Brno): Nejzajímavější publikace oboru pohledem Monitoringu článků
Karel Cvachovec (Praha): Co nám kvůli COVID unikalo?
Pavel Ševčík (Ostrava): Intenzivistické desatero

Jan Beneš (Plzeň): Peroperační hypotenze je jen špičkou ledovce
Peter Kľučovský (Brno): Transplantace z pohledu anesteziologa
Tomáš Gabrhelík (Zlín):  Procedurální sedace – existuje optimální a univerzální řešení? 

Jan Máca (Ostrava): Specifika virových pneumonií z pohledu intenzivní péče a aktuální pandemie
Roman Kula st. (Ostrava): Třetí pilíř antibiotické léčby u kriticky nemocných
Bronislav Stibor (Baden bei Wien, Rakousko): ECLS u ARDS – jak to všechno začalo

Roman Škulec (Ústí nad Labem): Ultrazvuk v přednemocniční péči – co je nového?
Jana Djakow (Hořovice, Brno): Guidelines 2021 – na co si musíme ještě rok počkat?
Ivo Křikava (Brno): Kanabionoidy v roce 2020
Petr Jelínek (Brno):  Specifikace následné intenzivní péče

Anesteziologie a perioperační medicína 10.20–11.35 h

Posterová sekce – prezentace kazuistik posterové sekce 11.40–12.30 h

Intenzivní medicína 12.30–13.45 h

Slavnostní zahájení 8.00–8.45 h
Úvodní blok 8.45–10.00 h

Varia 14.10–15.25 h

Slavnostní zakončení 15.30–16.00 h

Lékařská sekce AULA B22

XII. KONFERENCE AKUTNĚ.CZ®
Univerzitní kampus Bohunice, Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno
21. 11. 2020 

Paralelní program lékařské sekce B11/334

9.00–10.30 h

Jana Djakow (Hořovice, Brno): Specifika následné intenzivní péče o děti
Jan Divák (Ostrava): Perioperační monitoring a optimalizace u dětí
Michaela Richtrová (Brno): Individualizovaná anesteziologická péče o rozštěpové vady
Martina Kosinová (Brno): Anestezie u vzácných onemocnění – “OrphanAnesthesia.cz”
Markéta Nowaková (Ostrava):  AnaConDa – nová možnost kontinuální inhalační analgosedace v intenzivní péči

Pediatrická anestezie a intenzivní péče

 13.00–15.30 hChyby o omyly ve výuce a provedení život zachraňujících výkonů
(aneb praktická výuka život zachraňujících výkonů a jak je provést nejlépe)

11.00–12.30 h

Hana Harazim (Brno): Porodnická analgezie remifentanilem – změnila osobní zkušenost můj pohled?
Dagmar Seidlová (Brno): Porodnická anestezie a analgezie v době COVID-19
Pavlína Nosková (Praha): PRES na porodnici není jen stres
Jan Bláha (Praha): A víte tohle?

Porodnická anestezie a intenzivní péče      (Pod záštitou Sekce porodnické anestezie a analgezie ČSARIM ČLS JEP)

Michal Otáhal (Praha): PROČ to musím pořád učit?! Až to všichni budou umět jako my, tak my můžeme přestat!
Lukáš Dadák (Brno): Nejčastější selhání DAM, jak (NE)používat videolaryngoskop
Lukáš Dadák (Brno): Nejčastější chyby při zavádění LMA aneb jak to udělat nejlépe?
Tomáš Brožek (Praha): Jak (NE)zaintubovat fibroopticky
Michal Otáhal (Praha): Jak (NE)učit a (NE)provádět infraglotické přístupy do DC
Jan Čiernik (Brno): Čeho se vyvarovat a jak (NE)drénovat hrudník – kdy, jak a co?
Jana Kubalová (Brno): Kam bych to jen zavrtala? aneb nejlepší provedení intraoseálního přístupu

Martin Janků (Brno): Koordinace studentů v době COVID
Jiří Libra (Deggendorf, Německo): Propedeutika v praxi – od nápadu k realizaci
Tereza Kramplová (Brno): Tvorba AKUTNĚ.CZ algoritmů z pohledu studenta
Čestmír Štuka (Praha): WikiSkripta – jak to bylo, jak to bude

Studenti sobě

Paralelní program lékařské sekce B11/234

 13.00–14.00 h

Zlatí 
partneři:

Platinoví
partneři:



Olga Klementová (Olomouc): Zástava srdce při anestezii mimo centrální operační sály
Jitka Zemanová (Brno): Masivní aspirace v souvislosti s anesteziologickou péčí
Jan Bláha (Praha): Peripartální život ohrožující krvácení
Dušan Mach (Nové Město na Moravě): Peroperační embolie u totální endoprotézy

  
Ivo Křikava (Brno): Pacient s deficitem cholinesterázy
Michal Otáhal (Praha): (Ne)načasování akutní intubace
Zuzana Řeháčková (Hradec Králové): Dítě s epiglotitidou 
Jana Hrubešová (Hradec Králové): Křehký pacient s rupturujícím aneurysmatem abdominální aorty

Komplikovaný pacient      

Pavel Ševčík (Ostrava): Pacient s akutní intoxikací
Milan Kratochvíl (Brno): Komplikace spojené s refeeding syndromem
Josef Škola (Ústí nad Labem): Když se nám prostě nedaří aneb jedna iatrogenní komplikace za druhou
Petr Dominik (Brno): Sdělování nepříznivé zprávy rodině

Intenzivní a urgentní péče   

11.30–13.00 h

14.00–15.30 h

Posterové sekce

Simulace v medicíně – (Pod záštitou Společnosti pro simulaci v medicíně)

Petr Štourač (Brno): Výuka v době COVID ve stínu budování SIMU
Daniel Schwarz (Brno): Virtuální pacient nejen v době pandemie
Tereza Prokopová (Brno): Výuka první pomoci na LF MU, aneb jde to i jinak...
Michael Stern (Praha): Kam se za 13 let posunula výuka simulací v našem oboru?

Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů B11/132

(Pod záštitou Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů (SMAI.CZ) ČSARIM a ČSIM ČLS JEP)

O konkrétní situaci na konkrétním pacientovi…     
Úvod a zahájení: Martina Klincová (Brno)     9.15–9.30 h

Komplikace     9.30–11.00 h

Lékařská: MEDICALLY CHALLENGING CASES    

Přihlášení do lékařské posterové sekce provedete odesláním finální verze posteru na sekretariat@akutne.cz
do 9. 11. 2020. Jako předmět zprávy uveďte "Poster – lékařská sekce". 

NLZP: Zajímavosti a kazuistiky z anesteziologie, intenzivní a přednemocniční péče   

Postery do nelékařské sekce ve finální podobě zasílejte do 9. 11. 2020 na adresu: marketa.rihova@akutne.cz. 

Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP sekce) B11/114

Slavnostní zahájení 8.50–9.10 h
Blok I 9.15–10.25 h

Jitka Dresslerová (Brno): Práce sestry v minulém století
Mario Pytel (Brno): Novinky z České asociace sester
Andrea Pokorná, Barbora Buchtová (Brno): Význam finanční a zdravotní gramotnosti ve vzdělávání NLZP
Erna Mičudová (Brno): Domácí plicní ventilace včera a dnes 

Blok II   10.45–11.55 h

Jana Nekudová (Brno): Změny ve specializačním vzdělávání všeobecných sester – nový vzdělávací program v IP
Jan Dvořáček (Brno): Simulační centrum pohledem technika výuky
Radkin Honzák (Praha): Psychopati a co od nich čekat
Ivana Gaherová, Renata Markovičová (Ostrava): Sebevražda jako vysvobození 

Blok III   13.05–14.15 h

Martina Douglas, Andrea Drobiličová (Olomouc):  Význam PICC týmu v intenzivní péči
Romana Kábelová (Brno): Úvod do celkové anestezie v pediatrii aneb jak děti usínají
Zuzana Foralová (Brno): Eliminační metody v pediatrii
Jana Flajšingrová (Brno): Lze se připravit na mimořádnou událost? 

Blok IV   14.35–15.45 h

Svatopluk Žáček (Praha): Transformace oddělení urgentního příjmu na COVID RES
Petra Mrkvičková, Kateřina Štěpánková (Hradec Králové): Období COVID – zvláštnosti péče
Markéta Bodzašová (Brno): Specifika péče o COVID pacienta
Romana Pochylá (Brno): Jak na COVID? V prvé řadě spojit síly 

S ohledem na probíhající pandemii SARS-CoV-2 jsme letos přistoupili k úpravě struktury registrací i samotné konference
AKUTNĚ.CZ. Letos bude registrace rozdělena do 4 sekcí, každá o kapacitě 500 účastníků: Hlavní program lékařské sekce,
Paralelní program lékařské sekce, Sekce mladých anesteziologů a intenzivistů, Sekce nelékařských zdravotnických
pracovníků (NLZP sekce).

S ohledem na epidemiologickou situaci sledujte prosím aktuální informace ke konání XII. konference AKUTNĚ.CZ na našem
webu, kde naleznete ve druhé polovině října i podrobné informace ohledně konání workshopů a Společenského večera.
Registrace na Společenský večer a workshopy bude umožněna od 26. 10. 2020. 

 14.30–15.30 h

Slavnostní zakončení   15.45–16.00 h


