
Echo kurzy Olomouc/Přerov  2018 
 

Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové, 

 

dovoluji si Vás jako každoročně pozvat na Echokardiografické kurzy 2018, připravované ve spolupráci 

Středomoravské nemocniční, a.s. s Lékařskou fakultou University Palackého v Olomouci. Akce je součástí 

vzdělávání v echokardiografii a oficiální akcí ČAKVZM České kardiologické společnosti.  

Echokurzy budou probíhat v Hotelu Jana v Přerově, na adrese Koliby 2, 75002 Přerov, kde je možné si 

zarezervovat také ubytování za zvýhodněnou cenu (booking přes recepci hotelu pod heslem Echokurzy). 

 

Kurzy jsou určeny zejména pro kardiology a internisty, kteří již mají určité zkušenosti s echokardiografií, ale 

jsou pořádány ve dvou navazujících programech, s různou úrovní a s nezávislou registrací. Je možné se zúčastnit 

obou programů společně za zvýhodněnou cenu, anebo jednotlivých kurzů, proto je možné je doporučit i 

kolegům, kteří s echokardiografií třeba teprve začínají.  

 

Předběžný program: 

 

I. Echokardiografický kurz pro mírně pokročilé: Pátek 30.11. 2018  
 Nastavení echo přístroje, anatomie, artefakty v echokardiografii, systolická a diastolická 

funkce levé komory, základní mitrální a aortální vady, vrozené vady v dospělosti, 

echokardiografie v intenzivní péči, plicní hypertenze, konstrikce, restrikce, tamponáda, hands-

on sekce... 

 

 

II. Echokardiografický kurz pro pokročilé: Sobota 1. 12. 2018 
 Fyzikální podstata echokardiografie, zátěžové echo, 3D echokardiografie, guiding intervencí, 

jícnová echokardiografie, kardiotoxicita, intrakardiální trombóza a zdroje kardioembolizace, 

hypertrofický myokard, infekční endokarditida, hands-on, kvíz... 

 

V případě Vašeho zájmu o jeden nebo oba kurzy Vás prosíme o vyplnění registračního formuláře, který 

naleznete pod odkazem na webu ČKS: 

http://vzdelavani.nemsne.cz/symposium.aspx?symp=131 

 

Registrace je zpoplatněna částkou 1 600,- Kč/1 kurz, v případě dvoudenní účasti na kurzech je celková 

cena kurzů 2 200,- Kč. 

V ceně registračního poplatku je zahrnuto kurzovné, obědy, coffe-breaky, studijní podklady (osnovy přednášek s 

obrázky), hands-on. 

Po vyplnění registračního formuláře naleznete i informace o platbě. Registrace bude platná až po uhrazení 

registračního poplatku, proto prosíme o jeho úhradu co nejdříve, abychom Vám mohli potvrdit včas Vaši účast 

na email. 

Kapacita kurzů je omezena, registrace bude otevřena do 28. 11. 2018. 

V případě, že dojde k naplnění kurzu před tímto termínem, bude registrace ukončena dříve. 

 

Akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity za celoživotní vzdělávání.  

 

V rámci akce proběhne v pátek večer v Hotelu Jana neformální setkání účastníků a přednášejících již při 

poněkud nižších zvukových frekvencích – u piána, kytary a vína. Prosím o Vaše předběžné vyjádření 

k zamýšlené účasti v registračním formuláři. 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na sekretariát kurzů, email zuzana.koudelova@npr.agel.cz. 

 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne,  Doc. MUDr. Dan MAREK, Ph.D., FESC 

 

https://maps.google.com/?q=Koliby+2,+75002+P%C5%99erov&entry=gmail&source=g
mailto:zuzana.koudelova@npr.agel.cz

