I. INFORMACE
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
pod záštitou
ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA,
děkana LF MU prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.,
náměstkyně pro NLZP FN Brno Mgr. Erny Mičudové
a
Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků,
pořádá
Konferenci pro nelékařský zdravotnický personál

Teorie a praxe v neurointenzivní péči
Cévní onemocnění mozku
Konference se koná v hotelu Avanti, Brno,
ve dnech 24. – 25. 5. 2017
Vzdělávací akce bude ohodnocena kreditními body

1. Teoretická část konference:
o péče o pacienta po ischemickém iktu
o péče o pacienta po spontánním intracerebrálním krvácení
o péče o pacienta po subarachnoidálním krvácení

2. Praktická část:
o
o
o
o
o
o
o

polohování pacientů
řízená ventilace, nastavení parametrů
péče o dýchací cesty
neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem
neurorehabilitace
péče o operační ránu
péče o drenážní systémy

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Program:
Sředa 24. května 2017
Registrace
Obecná problematika – přednáška + diskuze

10:00 – 14:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.

Obecné zásady neurointenzivní péče - M. Smrčka

20 min.

Polohování pacienta v neurointenzivní péči - M. Sova

12 min.

Bilance tekutin a výživa v neurointenzivní péči - M. Duba

12 min.

Drenážní systémy v neurointenzivní péči - V. Vybíhal

12 min.

Management TK v neurointenzivní péči - O. Navrátil

12 min.

Řízená ventilace a péče o dýchací cesty v neurointenzivní péči - K. Máca

12 min.

Péče o operační ránu v neurochirurgii - S. Kryštofová

12 min.

Diskuze

30 min.

Přestávka

16:00 – 16:30 hod.

Speciální problematika

16:30 – 18:45 hod.

Subarachnoidální krvácení – péče na JIP - V. Juráň

12 min.

Spontánní intracerebrální krvácení – péče na JIP - P. Fadrus

12 min.

Péče o nemocné s akutním ischemickým iktem - R. Jura

12 min.

Péče o nemocné po karotické endarterektomii - O. Navrátil

12 min.

Ošetřovatelská péče o pacienty po SAK - J. Krajčírová, S. Rolková

12 min.

Stavy po náročných neurochirurgických operacích - T. Svoboda

12 min.

Etická pravidla práce na JIP - J. Kratochvílová, S. Rolková

12 min.

Zásady neurorehabilitace - M. Grünerová Lippertová

20 min.

Diskuze
Společná večeře účastníků konference

30 min.
19:30 hod.

Čtvrtek 25. května 2017
Workshopy (4 stanoviště)

8:30 – 11:10 hod.

Přestávka
Workshopy (3 stanoviště)

11.10 – 11:30 hod.
11:30 – 13:30 hod.

Frekventanti budou rozděleni do 7 skupin. Každá skupina absolvuje praktickou výuku
na 7 stanovištích. Vždy 35 minut bude probíhat výuka na stanovišti, poté je přestávka
5 minut na přesun k dalšímu stanovišti.

Přehled stanovišť
Stanoviště č. 1.
Polohování pacientů (dr. M. Sova, R. Zaoralová)
Náplň: Polohování v rámci prevence dekubitů, specializované polohování (KCP, likvorea,
měření CVT, nastavení ZKD).
Sponzor: KK-EDEX, spol. s.r.o.

Stanoviště č. 2.
Řízená ventilace, nastavení parametrů (dr. K. Máca, K. Králová)
Náplň: Tlumení a relaxace, ventilační režimy, nebulizace, PEEP, nastavení ventilačních
parametrů, astrupy.
Sponzor: A. M. I. – Analytical Medical Instruments, s. r. o.

Stanoviště č. 3.
Péče o dýchací cesty (dr. M. Vidlák, dr. L. Šrahulková, E. Pavlínová)
Náplň: Nezaintubovaný pacient: poklepové masáže, odsávání z DÚ, asistence u příjmu per
os, polohování při zvracení, zaintubovaný pacient: odsávání z kanyly nebo TS, expectorancia,
extubace, výměna TS, pulsní oxymetrie – praktický nácvik. Zajištění DC: airway, laryngeální
maska, intubace pacienta.
Sponzor: A. M. I. – Analytical Medical Instruments, s. r. o.

Stanoviště č. 4.
Neuromonitoring pacienta ošetřujícím personálem (dr. V. Juráň, dr. A. Mrlian, P. Dvořáková)
Náplň: Hodnocení neurologického stavu – GCS, zornice, ICP, CPP, tkáňová oxymetrie,
hemedex, saturace Hb periferní krve – rozmezí normálních hodnot, nastavení alarmů, kdy
volat lékaře. Zavádění čidel, péče o čidla, možnosti transportu pacienta, kalibrace.
Sponzor: CARDION s.r.o..

Stanoviště č. 5.
Neurorehabilitace (prof. M. Grünerová Lippertová, doc. K. Řasová, dr. Novotná)
Náplň: neurorehabilitace
Sponzor: LINET spol. s r. o.

Stanoviště č. 6.
Péče o operační ránu (dr. S. Kryštofová, M. Pajtlová)
Náplň: Timing převazů neurochirurgického pacienta, dezinfekce operační rány, punkce
obsahu rány, kompresivní obvaz, zevní likvorová píštěl, hnisající rána.
Sponzor: Lohmann & Rauscher, s.r.o.

Stanoviště č. 7.
Péče o drenážní systémy (dr. V. Vybíhal, M. Malatová)
Náplň: Drenáž po kraniotomii (subgaleální, epidurální), drenáž chronického subdurálního
hematomu (podtlaková, spádová), zevní komorová drenáž, spinální linka (výška přepadu,
množství derivovaného moku), drenáž abscesu (proplach ATB), sterilita, dezinfekce,

tunelizované a potahované drenáže.
Sponzor: B. Braun Medical s.r.o.

Odborný garant:
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

Místo konání:
Hotel AVANTI****, Střední 61, Brno, tel: +420 541 510 101, Fax. +420 541 219 863,
hotel@hotelavanti.cz, www.hotelavanti.cz

Program kongresu:
Přednášky doplněné diskusí a workshopy.
Prezentace firmy Johnson & Johnson.
Doprovodná výstava zdravotnické techniky, spotřebního zdravotnického materiálu a farmacie.

Organizátoři akce:
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

Registrace:
Přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity, nejdéle do 30. 4. 2017.
Přihlášky posílejte prosím na adresu:
Olga Pazderková
sekretariát Neurochirurgické kliniky
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel. +420 532 233 746
fax +420 532 232 190
e-mail: pazderkova.olga@fnbrno.cz
www.fnbrno.cz/nchk

Registrační poplatek:
1 000,- Kč.

Způsob úhrady:
1. Fakturou – na základě zaslané přihlášky doplněné o fakturační údaje (název organizace, která
fakturu uhradí, její IČ, DIČ, adresa, číslo účtu).
2. Hotově – na místě konání konference.

Ubytování:
Kapacita hotelu je rezervována, ale každý účastník si ubytování objednává a hradí sám.
Rezervace:
Hotel AVANTI****, Střední 61, Brno, tel: +420 541 510 101, Fax. +420 541 219 863,
hotel@hotelavanti.cz, www.hotelavanti.cz
Při rezervaci je nutné jako heslo uvést “Fakultní nemocnice“, jen tak bude poskytnuta sleva
na ubytování.

Organizační a technické zajištění kongresu:
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
kontaktní osoba: Olga Pazderková, email: pazderkova.olga@fnbrno.cz, tel: +420 532 233 746

Závazná přihláška - Konference pro nelékařský zdravotnický personál
Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku

Jméno, Příjmení, Titul

………………………………………………………….........

datum narození

………………………………………………………….........

Pracoviště, oddělení

………………………………………………………………..

Adresa pracoviště ………………………………………………………….........
Telefon

………………………. Fax …………………………………

e-mail

………………………………………………………….…….

Pokud budete chtít uhradit registrační poplatek předem fakturou,
vyplňte prosím tyto fakturační údaje:
Název plátce
Sídlo plátce
IČ

………………………………………………..….………….….
……………………………………..………….……….……….

……………………………………….

DIČ

…………………………………

Číslo bankovního účtu …………………………………………………..………………
Telefon

……………………………… Fax

e-mail

…………………………………………………………………………

Kontaktní osoba ………………………….

Podpis………..…………………….

Přihlášku pošlete prosím nejpozději do 30. 4. 2017 na adresu:
Olga Pazderková
sekretariát Neurochirurgické kliniky

………………………………..

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel. +420 532 233 746, fax +420 532 232 190
e-mail: pazderkova.olga@fnbrno.cz
www.fnbrno.cz/nchk

