
I. informaceI. informace
Echo kurzy Olomouc Echo kurzy Olomouc Echo kurzy Olomouc Echo kurzy Olomouc 

v podání předních českých v podání předních českých echokardiografistůechokardiografistů

odborná garance: odborná garance: 
I  interní klinika I  interní klinika –– kardiologická  FNkardiologická  FN Olomouc a LFOlomouc a LF UniverUniverzzity Palackéhoity Palackého v Olomouciv OlomouciI. interní klinika I. interní klinika kardiologická, FNkardiologická, FN Olomouc a LFOlomouc a LF UniverUniverzzity Palackéhoity Palackého v Olomouciv Olomouci

Doc. MUDr. Dan MAREK, Ph.D.Doc. MUDr. Dan MAREK, Ph.D.

Echo kurz I: pátek 22 1 2016 (pro mírně pokročilé)Echo kurz I: pátek 22.1.2016 (pro mírně pokročilé)
Echo kurz II: sobota 23.1.2016 (pro pokročilejší)



Obsah kurzů:Obsah kurzů:
 Echo kurz I: pátek 22 1 (pro ty co již něco umí) Echo kurz I: pátek 22.1. (pro ty, co již něco umí)

 Nastavení echo přístroje, anatomie, artefakty v 
echokardiografii, systolická a diastolická funkce, základní 
mitrální a aortální vady  vrozené vady v dospělosti  plicní mitrální a aortální vady, vrozené vady v dospělosti, plicní 
hypertenze, infekční endokarditida.

 Echo kurz II: sobota 23.1. (pro ještě pokročilejší)
 Fyzikální podstata echokardiografie, zátěžové echo, echo v 

intenzivní péči, 3D echokardiografie, guiding intervencí, 
peroperační jícnová echokardiografie, konstrikce, restrikce, p p j g , , ,
tamponáda, resynchronisační terapie, kardiotoxicita, 
intrakardiální trombóza a zdroje kardioembolizace.



 Nezávislá registrace na Echo I a/nebo Echo II
 Registrační poplatky – 500 Kč/1 kurzRegistrační poplatky 500 Kč/1 kurz
 formulář vyplněný online:http://goo.gl/forms/fZd0OQFMJG
 registrace je otevřena od 15.12. do vyčerpání kapacity nebo do

10 1 201610.1.2016.
 V ceně: kurzovné, obědy, občerstvení, studijní podklady 

(osnovy přednášek s obrázky), hands on
lší f ř hláš k l d Další info stran přihlášek a programu sledujte na

 www.fnol.cz – I. interní klinika kardiologická/ sekce „vzdělávání“
 nebo www.ntmc.cz sekce „akce“ebo t c c se ce „a ce
 V případě dalších dotazů kontaktujte pracovníky Národního 

telemedicínského centra na adrese info@ntmc.cz
 Oficiální akce pracovní skupiny ECHO ČKS Oficiální akce pracovní skupiny ECHO ČKS
 Kredity ČLK 6 + 6
 Předpoklad opakování kurzu opět 2017p p p


