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ÚVOD
Vážení kolegové,
Edukační centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým
ústavem LF MU v Brně a Traumatologickou klinikou LF UP a FN Olomouc
připravilo kadaverózní kurz k nácviku operačních přístupů při zlomeninách
pánve. První kurz tohoto typu v ČR bude kapacitně realizován na 10
pracovních místech pro max. počet 30 účastníků. Kurz je určen pro lékaře,
které zajímá traumatologie pánve a budou dále rozvíjet tuto operativu.
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MUDr. Martin Kloub, Ph.D.
primář Oddělení úrazové chirurgie
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Krajská nemocnice Liberec

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Počet účastníků:
k praktické části kurzu je připraveno 10 pracovních míst
pro 30 účastníků

Registrace:
registrační formulář je k dispozici na

www.ecpa-cz.com
Registrační poplatek činí - 9 500,-Kč, € 400 (vč. 21% DPH)
Po registraci Vám budou zaslány platební podmínky pro uhrazení
registračního poplatku.
Uhrazení registračního poplatku nejpozději do 29. 2. 2020.
Poplatek zahrnuje:
odborný program, praktická cvičení, ochranný oděv,
občerstvení o přestávkách a oběd

Komunikace:
český jazyk

PROGRAM
7,45 - 8,00

Registration

Theoretical part - general about the pelvis and approaches to the anterior
column of acetabulum
8,00 - 9,25

Anatomy and Radiology of the Pelvis and Acetabulum
Classification of the pelvis ring and acetabulum fractures
Appproache to the pelvis fracture - limited suprapubic
approach,STOPPA approach, Ilionguinal approach
Bleeding and pelvis fracture-pelvic clamp/pelvis belt
Wrap-up, summary and discussion

9,25 - 10,00 Coffee break
Transfer to the anatomy lab
Hands-on part - ventral segment
10,00 - 10,30 Supraacetabular external fixation (video + practice)
10,30 - 11,00 Limited suprapubic approach and Pfannenstiel
approach, plating (video + practice)
11,00 - 11,30 Stoppa approach and plating - right side (video + practice)
11,30 - 11,45 Packing of the pelvis (video + practice)
11,45 - 12,00 Anterior Iliosacral plate stabilization - right side
(video + practice)
12,00 - 12,30 Anterior Ilioinguinal approach and plating - left side
(video + practice)
12,30 - 13,15

Lunch

PROGRAM

Lateral decubitus and prone position of the cadaver
Theoretical part - posterior column of acetabulum and spinopelvic fixation
13,15 - 13,45 Approaches to the posterior column of acetabulum
Pelvis ring fracture and spinopelvic stabilization
14,00 - 14,30 Coffee break
Transfer to the anatomy lab
Hands-on part - posterior column of acetabulum
14,30 - 15,00 Kocher Langenbeck approach and plating right side
(video + practice)
15,00 - 15,30 Trochanteric flip osteotomy - left side (video + practice)
15,30 - 15,45 Stabilization of the sacral fractures - plate
(video + practice)
15,45 - 16,15 Spinopelvic stabilization - (video + practice)
16,15 - 16,30 Closing comments

MÍSTO KONÁNÍ KURZU
Anatomický ústav LF MU
Anatomický ústav LF MU v Brně je součástí nového Univerzitního
kampusu, který se nachází v Brně - Bohunicích. Městskou dopravou je
kampus vzdálen cca 20 min. od středu města. Z hlavního vlakového i
autobusového nádraží se k Anatomickému ústavu dopravíte autobusem č.
61 (zastávka Úzká) - výstup zastávka Kamenice, ev. autobus č. 60 (zastávka
Úzká) - výstup zastávka Nemocnice Bohunice - přestup na autobus č. 61, 69
- výstup zastávka Kamenice.
Jízdní řády městské hromadné dopravy najdete také na internetu:
www.dpmb.cz.
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1 - parkování zdarma - 49.1774178N, 16.5642717E
2 - parkování zdarma - 49.1757892N, 16.5639019E
3 - parkování zdarma - 49.1746161N, 16.5822564E - Kaufland
4 - parkování zdarma + placené - 49.1791272N, 16.5690211E
x - parkování zrušeno
-Anatomický ústav - 49.1771997N, 16.5735000E

PARTNEŘI PODÍLEJÍCÍ SE NA PROJEKTU
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu
ČLK č.16 a bude ohodnocena 6 kredity.

FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Organizační zajištění:
Edukační centrum praktické anatomie s.r.o.
Bratří Čapků 14
602 00 Brno
www.ecpa-cz.com
info@ecpa-cz.com

i.cizmar@ecpa-cz.com
+420 777 050 151
m.vyskocilova@ecpa-cz.com
+420 721 357 930

