
Vzdělávací cyklus: Věda-výzkum-praxe na 

téma: Fyziologie-patofyziologie-diagnostika 

provede účastníky laboratorní diagnostikou z 

integrativního pohledu laboratorní medicíny 

tedy komplexního laboratorního nálezu a jeho 

vztahu k patofyziologii onemocnění. 
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Vzdělávací kurz 

Fyziologie – patofyziologie 

– humánní medicína

je realizován ve spolupráci s

Úrazovou nemocnicí Brno

a

Fakultní nemocnicí Brno

v těchto termínech:

20. listopadu 2010 (sobota) Úrazová nemocnice

25. listopadu 2010 (čtvrtek) FN Brno

26. listopadu 2010 (pátek) FN Brno

Kaţdý účastník se můţe přihlásit na exkurze na 

obě pracoviště!!! Na pracovišti pak budete 

rozděleni na menší pracovní skupiny.



Kurz v Úrazové nemocnici Brno je zaměřen na 2 

základní témata:

1) sepse jako nejvýznamnější komplikace 

v traumatologii, 

2) endoskopie v 21. století – principy, indikace, limity.

Kromě nových poznatků se seznámíte s celou řadou 

zajímavostí a získáte praktické dovednosti a také 

získáte publikaci, která obsahuje informace k 

probíraným tématům.

Kurz ve Fakultní nemocnici Brno (Interní 

kardiologická klinika) je zaměřen na tři základní 

témata:

1) první pomoc při úrazech – co učí autoškoly a co 

potřebuje zraněný, 

2) kardiostimulační techniky – principy, indikace, 

limity, 

3) invazivní kardiologie – definice, současné 

moţnosti a perspektiva. 



PŘIHLASTE SE NA EXKURZI NA OBĚ PRACOVIŠTĚ 

– tedy dva různé termíny!!!

K PŘIHLÁŠENÍ SLOUŢÍ HESLO, KTERÉ JSTE ZÍSKALI 

POTVRZENÍM REGISTRACE

Urgentní informace na tel.: 

604380974

Organizace kurzů:

20. listopadu 2010 je kurz organizován pro dvě 

alternativní skupiny a probíhá od 9 do 13 h. 

První skupina začíná v 9 h seminářem na Ústavu 

fyziologie VFU Brno a následuje exkurze v Úrazové 

nemocnici.

Alternující skupina začíná v 9 h v Úrazové 

nemocnici (sraz u vrátnice, hlavní vchod z ulice 

Ponávka 6) a následuje přesun na Ústav fyziologie 

VFU Brno.

25. a 26. listopadu 2010 probíhají kurzy na Interní 

kardiologické klinice Fakultní nemocnice Brno 

(Bohunice), 13. patro výškové budovy, přednášková 

místnost na řídícím úseku, a to od 9:30 do 13:30 h.


