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ZÁŠTITA MĚSTA

VIRTUÁLNÍ KONGRES
s distančními semináři

Mediální partneři

Prion, s.r.o. Vás zve na celodenní online seminář pro lékaře a další zájemce

PERIOPERAČNÍ PÉČE A ANESTEZIOLOGIE
s Doc. Dr. Evou Eberspächer-Schweda, DipACVAA (Univerzita Vídeň)

Hlavní partneři semináře

Partneři semináře

Paní docentka je absolventkou Univerzity v Giessenu a po doktorském studiu na Univerzitě
v Mnichově absolvovala rezidenturu v oboru anesteziologie v USA (UC Davis, 2004–2007).
Od roku 2007 působí na Univerzitě veterinární medicíny ve Vídni (VetmedUni Wien), kde
byla pověřena vedením výstavby a managementu perioperační jednotky intenzivní péče
(2008–2011). V oboru anesteziologie a perioperační péče habilitovala v roce 2010 a je
boardovanou diplomantkou American College of Veterinary Anesthesia and Analgesia
(ACVAA). Od roku 2015 vede výuku studentů a koordinaci anestézie malých zvířat oddělení
pro anesteziologii a perioperační intenzivní medicínu na VetmedUni Wien. Je držitelkou titulu Senior Teacher
of the Year 2014 a aktuálně i ocenění Vetucation Award 2017 za komplexní e-learningový program
s multimediálním přehledem témat anestézie pro studenty vstupující do klinické praxe.

UZÁVĚRKA VČASNÉ REGISTRACE: 4. ŘÍJNA 2020
SOBOTA 10. října 2020, překlad s CZ titulky, dotazy a diskuze online
09.00–09.45
09.45–10.30
10.30–11.00
11.00–11.45
11.45–12.30
12.30–12.45
12.45–13.30
13.30–14.15
14.15–15.00
15.00–15.30
15.30–16.15

Krystaloidní a koloidní roztoky: kdy musím co dát, jak rychle a kolik?
Transfuzní terapie: který krevní produkt je pro mého pacienta tím správným?
Přestávka na domácí kávu
Pokročilé cévní vstupy: výhody centrálního venózního a arteriálního katétru
(Parenterální) výživa kriticky nemocného pacienta
EET za korunu (M. Vališ, MARKEETA, Smart Software)
Přestávka na domácí oběd
Techniky lokální analgezie u psů a koček, používané v praxi malých zvířat
Přístup k anestézii a analgézii u malých savců
Přestávka na domácí kávu
Řešení běžných perianestetických komplikací: hypoventilace, hypotenze,
hypotermie

Účastnický poplatek za polovinu základní ceny: dle online přihlášky v Menu
Podmínkou připojení je úhrada faktury ve splatnosti. Převádí se úhrady a rozdíl bude vrácen
na účet účastníka. Přihlášení účastníci budou včas informováni mailem o detailech připojení a přenosu
semináře. Oznámíme jeden náhradní termín opakované prezentace pro ty, co nemohou 10. října.

