
 

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na  

 

REFRESH kurz 

 

Ultrazvuk v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny  
 

pořádaný po individuální domluvě 

 

 

Program kurzu 

08:30 – 08:40  přivítání, diskuze 

08:40 – 10:30 vyšetřování figuranta/pacientů (lektorem a samostatně pod dohledem lektora) 

10:30 – 10:45  pauza 

10:45 - 12:30  vyšetřování figuranta/pacientů (lektorem a samostatně pod dohledem lektora) 

12:30 – 13:00 oběd 

13:00 - 15:00 vyšetřování figuranta/pacientů (lektorem a samostatně pod dohledem lektora) 

15:00 – 15:30 prezentace instruktivních sono kazuistik 

15:30   diskuze, závěr kurzu 

 

Náplň praktického vyšetřování 

• transthorakální echokardiografie 

• plicní ultrazvuk 

• žilní ultrazvuk 

• základní sonografie břicha 

• hemodynamické monitorování pomocí sonografie 

• diferenciální diagnostika dušnosti pomocí ultrazvuku 

• diferenciální diagnostika bolestí na hrudi pomocí ultrazvuku 

• ultrazvuk u septického pacienta 



Kurz je určen pro lékaře, kteří již absolvovali základní moduly 1-6 a chtějí si zopakovat 
základní znalosti a dovednosti v ultrasonografii v intenzivní a urgentní medicíně. 

 

Kurz bude pořádán pro 2 účastníky. 

 

Místo konání kurzu  individuálně dle dohody 

 

Přihlášky   www.visualmedicine.cz  

 

Cena kurzu 5000 Kč/ 200 Euro/ osobu/ den 

v případě konání na domovském pracovišti účastníků 4000 Kč/os /den 

   pro členy ČSUM, ČSARIM a ČSIM sleva 200 Kč/den 

 

V ceně: účast na kurzu, občerstvení a oběd během výuky  

 

Platba v CZK na účet č. 2700974630/2010, IBAN CZ25 2010 0000 0027 0097 4630 

Platba v Euro na účet IBAN: CZ51 2010 0000 0029 0139 0615, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX 

variabilní symbol: Vám bude sdělen při potvrzení přihlášky 

 

Storno poplatek do 3 týdnů před začátkem konání akce 0%, 3-1 týdny do začátku konání akce 

50%, později než týden před začátkem konání akce 100%, možno ale vyslat náhradníka. 

 

Kredity celoživotního vzdělávání   

Vzhledem k diskriminačnímu přístupu ČLK v bodovém ohodnocení akcí pro malý počet 

účastníků nebude pro tento kurz zažádáno o body celoživotního vzdělávání.  

 

Lektor kurzu 

MUDr. Milan Kocián, odborný garant kurzu, 

Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, Asklepios Klinik im Städtedreieck, Burglengenfeld, 

 

Pořadatel kurzu 

Visual Medicine s.r.o.,  IČ:04933818, DIČ: CZ04933818 

Spisová značka C 65647 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Jiráskova 11, 779 00 Olomouc, email: milan@visualmedicine.cz, tel: +420 704 702 252 

http://www.visualmedicine.cz/

