VII. Mikrovaskulárny workshop - Banská Bystrica, 2022
5 dňový praktický kurz základov mikrovaskulárnej chirurgie, 4.4.2022.-8.4.2022
organizovaný v spolupráci:
Asociácie mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny (o.z.)
Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy, krku,
ale i vo všetkých ostatných anatomických oblastiach ľudského teľa . Rekonštrukčné mikrovaskulárne operačné výkony
sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou, ktorá si vyžaduje dôslednú predoperačnú prípravu
a skúsenosť celého operačného tímu. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky
v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre bezpečný priebeh operačného výkonu.
školitelia:

termín:

MUDr. MDDr. Dr. med. dent. Adam Stebel, MHA (maxilofaciálny chirurg)
MUDr. Rastislav Slávik, MHA (maxilofaciálny chirurg)
MUDr. MDDr. Juraj Abelovský
4.4.2022.-8.4.2022, 15 mikroskopov (15 miest/účastníkov)

miesto konania:
cena:

požiadavky:
kontakt:
PROGRAM:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Eduka školiace stredisko eduka.fnspfdr.sk, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
650 eur
lekari absolventi (do 1 roku od ukončenia štúdia)
20% zľava
520 eur
študenti
50% zľava
325 eur
Asociácia mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny, o.z.
č. u.: SK46 1100 0000 0029 4504 8686
SWIFT kód (BIC)
TATRSKBX
v priebehu 3 dní pred zahájením kurzu nutné u účastníkov realizovať PCR vyšetrenie SARS CoV-2
stebel.adam@gmail.com
juraj.abelovsky@gmail.com

tel. +421 918 646 286 Adam Stebel
tel. +421 908 911 677 Juraj Abelovský

Pondelok - 4.4.2022
13:00 - 13:30 registrácia, rozdelenie stanovísk práce (mikroskopov, mikroinštrumentov a mikrošitia)
13:30 - 14:00 formálne zahájenie kurzu a oficiálne otvorenie kurzu – Adam Stebel
14:00 - 19:00 základy práce v optickom zväčšení, práca s mikroinštrumentami, mikrosutúra, viazanie uzlov, modelový
tréning, predstavenie techniky end-to-end a end-to-side
Utorok - 5.4.2022
9:00 - 13:00 end-to-end anastomóza – koronárne cievy (model: prasacie koronárne cievy)
13:00 - 14:00 obedná prestávka
14:00 - 19:00 end-to-end a end-to-side anastomóza, neuroanastomóza (arteria, véna, n. fem. model: kuracie stehno)
celodenný LIVE prenos z operačnej sály počas rekonštrukčnej operácie s voľným mikrovaskulárnym lalokom
Streda - 6.4.2022
9:00 - 13:00 anestézia a disekcia: laboratórny potkan, predstavenie techniky end-to-end na perfundovaných cievach
13:30 - 14:00 obedná prestávka
14:00 - 18:00 in vivo end-to-end mikroanastomózy a. carotis, aorta abdominalis
19:00 spoločenský večer
Štvrtok - 7.4.2022
9:00 - 14:00 in vivo end-to-end mikroanastomózy a. femoralis, v. femoralis
13:00 - 14:00 obedná prestávka
14:00 - 19:00 in vivo end-to-side mikroanastomóza a.iliaca - v. iliaca
Piatok - 8.4.2022
9:00 - 14:00
in vivo end-to-end a end-to-side mikroanastomózy, opakovanie techník
14:00
záver školenia, odovzdanie certifikátov
v cene je zahrnuté:

prevádzkové náklady, použitie setov mikroinštrumentov, mikrošitie, práca v mikroskope,
prestávky na kávu a občerstvenie (11:00-11:15; 16:00-16:15),

Sponzori:

spoločenský večer (streda 6.4.2022)

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. (mikroskopy)

Johnson & Johnson, s.r.o. (ETHICON šicí materiál, divízia pre Slovensko)
S&T, mikroinštrumenty
www: SAOMFS www.saomfs.sk (Slovak Association of Oro-MaxilloFacial Surgery)

