INTERAKTIVNÍ SONOGRAFICKÝ KURZ
PRO CHIRURGY & PRAKTICKÝ TRÉNING
17.-18. 5. 2022, Praha
Motto:
Zatímco prakticky všechny
lékařské obory přijaly ultrazvuk
za své třetí oko, v chirurgii tomu
zatím tak není.
Tento kurz má přispět k tomu,
aby každý chirurg po jeho
absolvování zvládl základní
techniku vyšetření, případně invaze
pod ultrazvukovou kontrolou,
a tak si rozšířil možnosti
diagnostiky a léčby…

Sekce HPB chirurgie ČCHS ČLS JEP pořádá ve spolupráci s firmou Aura
sonografický kurz, který je zaměřen na osvojení si základů ultrazvukového
vyšetření a invazí pod ultrazvukovou kontrolou v běžné chirurgické praxi.
Kurz bude probíhat formou odborných prezentací, ale jeho základem je praktický
tréning na živém modelu, účast na operačním sále a také „hands-on“ tréning invazí
na simulátoru.
Náplň kurzu:
• základy ultrazvukového vyšetření (fyzikální a technické principy akustického
signálu, technické vybavení a představení přístrojů)
• abdominální sonografie – vyšetření dutiny břišní
• FAST v traumatologii
• intraoperační vyšetření nemocného
• základní invaze pod UZ navigací
Termín konání:
17.-18. 5. 2022
Místo konání:
• kongresové prostory IRIS HOTEL EDEN https://www.irishoteleden.cz/
• operační sály chirurgické kliniky 3.LF UK a FNKV Praha

Cena kurzu:
• 1 200,- Kč pro členy Sekce HPB chirurgie ČCHS ČLS JEP
• 1 400,- Kč pro členy ČCHS ČLS JEP
• 1 600,- Kč pro nečleny ČCHS ČLS JEP
Cena zahrnuje odborný kurz, ubytování v hotelu, občerstvení v průběhu akce,
společenský večer a závěrečný certifikát.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
v rámci celoživotního vzdělávání a je ohodnocena 12 kredity.
Registrace je možná prostřednictvím odkazu zde.
Dovolujeme si Vás upozornit, že maximální počet účastníků je 8.
V případě, že kapacita kurzu ještě nebyla vyčerpána, po přijetí Vaší přihlášky
Vás budeme kontaktovat ohledně úhrady registračního poplatku a dalších
podrobností.
Těšíme se na setkání s Vámi!
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