6. května 2017
CENTESIMO, Lékařská fakulta UP v Olomouci

WORKSHOP
KRIZOVÉ STAVY V ANESTEZIOLOGII
A INTENZIVNÍ PÉČI

PROGRAM

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na medicínský simulační workshop, který organizuje Fakultní nemocnice Olomouc v simulačním medicínském centru
SIMECE ve spolupráci s Centrem simulátorů, telemedicíny a praktických
dovedností (CENTESIMO) LF UP v Olomouci. Díky podpoře vedení FNOL
a LF UP se podařilo vybudovat moderně vybavené pracoviště s nejnovějším pacientským simulátorem nezbytným pro provádění bezpečných
kvalitních medicínských simulací na nejvyšší úrovni. Náplní workshopu je
řešení krizových situací zdravotnickým týmem v rámci diagnosticko-terapeutických postupů, ke kterým může dojít v praxi i u vašich pacientů. Po
teoretické části, zaměřené na základní principy simulační medicíny a řešení
krizových situací se seznámíte s pacientským simulátorem. Ve vybraném
týmu se budete snažit vyřešit simulovaný medicínský stav. V následném
debriefingu se s našimi lektory společně zamyslíte nad komunikací, postupy a celkovým fungováním vašeho týmu v dané situaci v reálném čase.
Doufáme, že Vám tento jednodenní workshop přinese nové pohledy na
práci v týmu při řešení akutních stavů a zlepší tak bezpečí vašich pacientů.
Těšíme se na setkání s vámi
Vedoucí simulačního medicínského centra (SIMECE):
MUDr. Bronislav Klementa
KARIM FN a LF UP v Olomouci
Odborný garant simulačního medicínského centra (SIMECE):
MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
Přednostka KARIM FN a LF UP v Olomouci
Pořadatel akce:
Simulační medicínské centrum Fakultní nemocnice Olomouc (SIMECE)

SOBOTA 6. 5.
12.00
OBĚD
ODBORNÝ PROGRAM
08.30 - 08.50 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
08.50- 09.00 P
 ředstavení simulačního centra, lektorského týmu
a účastníků workshopu
09.00 - 09.30 M
 UDr. Olga Klementová
Úvod do problematiky simulační medicíny
09.30 - 10.00 M
 UDr. Bronislav Klementa Critical resource management
(CRM)
10.00 - 10.45 N
 ácvik dovedností na jednoduchých pacientských trenažérech:
• Nácvik KPR - nácvik správné KPR s podáváním umělých
vdechů na modelech se zpětnou vazbou v reálném čase.
• Nácvik defibrilace - nácvik bezpečné manuální defibrilace Lifepack 20e.
• Nácvik konitomie - na modelu Quick-Trach, Portex-minitrach II, BACT, chirurgická metoda, transtracheální
oxygenace.
10.45 - 11.00 COFFEE BREAK
11.00 - 11.30 Seznámení

s pacientským simulátorem, demonstrace funkcí
a možností simulátoru, včetně vybavení místnosti.
11.30 - 12.00 OBĚD
12.00 - 16.00 P
 raktický nácvik na pacientském simulátoru.
Řešení připravených klinických stavů na pacientském simulátoru s následným debriefingem.
16.00- 16.30 DISKUZE A ZHODNOCENÍ

Odborní garanti programu:
MUDr. Olga Klementová, Ph.D, přednosta KARIM FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Bronislav Klementa, KARIM FN, vedoucí SIMECE
Lektoři:
MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
MUDr. Bronislav Klementa
MUDr. Lenka Doubravská
MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D.
Bc. Radana Halířová
Mgr. Michaela Nevtípilová
Technici:
Ing. Luděk Kaprál
Mgr. Jaroslav Vachutka, Ph.D.
Ing. Miroslav Rosůlek
Pořadatel:
Simulační medicínské centrum Fakultní nemocnice Olomouc (SIMECE)
Místo konání akce:
CENTESIMO, Lékařská fakulta UP v Olomouci,
Hněvotínská 976/3, Olomouc 77900
Registrace:
marketing@fnol.cz, tel.: (+420) 588 443 128, 588 443 765
Účastnický poplatek činí 1500,- Kč, uhraďte prosím na účet
36334811/0710, variabilní symbol 9135.
Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.
U akce je zažádáno o zařazení do kreditního systému celoživotního vzdělávání lékařů a vybraných nelékařských zdravotnických oborů. Vzdělávací
akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
•
•
•
•

kurz je veden v českém jazyce
počet účastníků max. 12
účastnický poplatek zahrnuje občerstvení a oběd
na závěr kurzu obdrží účastníci certifikát

