12:30

Zakončení akce

Prosím potvrďte svou účast co nejdříve na e-mailu : sekretariat@northmed.cz nebo
telefonicky na čísle 475 503 321 – děkujeme.

Pozvánka na IOM WORKSHOP
Termín konání : 18 – 19.4.2013
Místo konání : Hotel Mánes s.r.o.
Čsl. armády 303
59202 Svratka
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na WORKSHOP Intraoperační neurofyziologické
monitorace. Vzhledem k dynamickému rozvoji této problematiky a jejímu rozšiřování do
dalších chirurgických oborů si akce klade za cíl především výměnu cenných zkušeností
a předání nejnovějších informací z oblasti vzdělávání, dostupnosti nově vzniklé funkční
odbornosti a možnosti mezioborové spolupráce. Odbornými garanty akce jsou MUDr. Irena
Holečková, Ph.D., MUDr. Jiří Ceé, MUDr. Martin Němec, MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.,
MUDr. Robert Tomáš, Ph.D. Během akce bude probíhat doprovodná výstava IOM techniky,
kterou je možné nejen vyzkoušet, ale i konzultovat s produktovými specialisty.
Program :
18.4.2013
10:00 – 10:30
10:30 – 12:00

12:00 – 13:30
13:30 – 15:00

15:00 – 15:30
15:30 – 17:00

Zahájení programu
Intraoperační neurofyziologická monitorace
• principy IOM, použití
• vzdělávání - Funkční odbornost Intraoperační neurofyziologie
• úhrady – kódy pro IOM
Oběd
Intraoperační monitorace v ortopedii a spondylochirurgii
• skoliozy
• transpedikulární fixace
• korektivní osteotomie
• vlivy anestezie
Intraoperační monitorace v ORL a chirurgii hlavy a krku
• operace parotis
• operace štítné žlázy
• vlivy anestezie
Firemní prezentace NORTH MED
CoffeBreak
Intraoperační monitorace v kardiochirurgii
• monitorace perfuze mozku při operacích srdce

18:30 – 20:00
20:00 - …

• monitorace při operaci aneuryzmat aorty
• vlivy anestezie
Firemní prezentace WALTER GRAPHTEK
Intraoperační monitorace v urologii
• mapování a monitorace při prostatektomii
• vlivy anestezie
Hands-ON - volno
Večeře

19.4.2013
9:30 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 12:30

Intraoperační monitorace v neurochirurgii
• supratentoriální expanze a kortikospinální dráha
• baze lební a mostomozečkový kout
• mozkový kmen a IV.komora
• míšní expanze
• cévní operace v neurochirurgii
• vlivy anestezie
CoffeBreak
Řešené případy IOM - „solve the case“
• falešně pozitivní / falešně negativní interpretace
• nezvyklé nálezy
Chirurgem vedené IOM

12:30

Zakončení akce

Prosím potvrďte svou účast do 26.3.2013 na e-mailu : sekretariat@northmed.cz nebo
telefonicky na čísle 475 503 321 – děkujeme.

