POZVÁNKA
Na odborný workshop „Škola funkčnej urológie“
Srdečne Vás pozývame na pracovné stretnutie urológov a sestier pracujúcich v
urológii, ktoré sa uskutoční v dňoch

1.12. – 2.12. 2017
v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine – Martinské
centrum pre biomedicínu BIOMED.
Cieľom podujatia je edukácia a výmena praktických informácií o metodike
urodynamického vyšetrenia pacienta, o využití botulotoxínu A v liečbe pacientov
so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra (OAB) a neurogénneho
močového mechúra (NDO), nácvik praktickej aplikácie toxínu do svaloviny
detrúzora na zvieracich modeloch a nácvik vykonávania čistej intermitentnej
katetrizácie.
Pracovné stretnutie bude prebiehať v dvoch paralelných pracovných sekciách:
Lekárska sekcia (plánovaný počet 20 účastníkov)
Sesterská sekcia (plánovaný počet 30 účastníkov)
Odborným garantom podujatia je prof. MUDr. Ján Švihra PhD

Odborné podujatie je kreditované SACCME

Rámcový odborný program (lekárska sekcia):
Piatok 1.12.2017
13:00 – 14:00 Príchod účastníkov, registrácia
14:00 – 16:00: Význam urodynamického vyšetrenia v procese diagnostiky pacienta
16:00 – 16:30: prestávka
16:30 – 18:30 Botulotoxín A v liečbe pacientov s OAB a NDO (praktický workshop)
18:30 – 19:00 Diskusia, záver podujatia

Sobota 2.12.2017
9:00 – 10:00 prof.MUDr. Ján Švihra: „Čistá intermitentná katetrizácia v liečbe neurogénneho
močového mechúra“
10:00 – 11:30: Coloplast A/S:“ Pomôcky pre čistú intermitentnú katetrizáciu a ich správne
používanie“ - praktický workshop
11:30 – 12:30: Mgr. Peter Chmelko „Mužská inkontinencia a kondómová drenáž“
12:30 – 13:00 Diskusia, záver podujatia

Rámcový odborný program (sesterská sekcia):
Piatok 1.12.2017
13:00 – 14:00 Príchod účastníkov, registrácia
14:00 – 16:00: „Čistá intermitentná katetrizácia v liečbe neurogénneho močového mechúra –
kazuistiky“
16:00 – 16:30: prestávka
16:30 – 18:30 Coloplast A/S:“ Pomôcky pre čistú intermitentnú katetrizáciu a ich správne
používanie“ (praktický workshop)
18:30 – 19:00 Diskusia, záver podujatia
Sobota 2.12.2017
9:00 – 10:30 Význam urodynamického vyšetrenia v procese diagnostiky pacienta
10:30 – 10:45: Prestávka
10:45 – 12:00: Botulotoxín A v liečbe pacientov s OAB a NDO (praktický workshop)
12:00 – 13:00 Mgr. Peter Chmelko „Mužská inkontinencia a kondómová drenáž“
13:00
Diskusia, záver podujatia

Ubytovanie účastníkov je zabezpečené v hoteli TURIEC a v hoteli BYSTRIČKA

