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-----------------------------------------------------------------------V Krajské zdravotní se uskutečnil workshop zaměřený na nový způsob využití ultrasonografické diagnostiky
v pediatrii
Jednodenní workshop „Point-Of-Care ultrasonografie v pediatrii“ uspořádalo ve středu 8. září 2021
Centrum Point-Of-Care ultrasonografie Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
„Point-Of-Care ultrasonografie (POCUS) je nový nekonvenční způsob využití ultrasonografické diagnostiky u
pacientů s akutním onemocněním, které jsme v Krajské zdravotní zájemcům prezentovali již v roce 2017 jako
pořadatelé 1. národního workshopu s tímto zaměřením. POCUS znamená rychlé, pragmatické a cílené
vyšetření pacientů se závažným příznakem nebo syndromem. Tento typ vyšetření výrazně usnadňuje
bezprostřední léčbu i volbu dalšího postupu. První workshop po kovidové odmlce byl určen zejména pro
pediatry, tedy se zaměřením na dětského pacienta,“ vysvětlil doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D., zástupce
přednosty pro výzkum Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., který byl společně s MUDr. Petrem Vojtíškem ze stejného pracoviště odborným garantem akce.
Kurz POCUS v pediatrii navazuje na cyklus kurzů POCUS. Jejich cílem je zaměřit se na jinou filozofii práce s
ultrazvukovým přístrojem. „Právě ona změna myšlení a využití ultrazvukového přístroje je unikátní. V dospělé
medicíně je koncept POCUS již pevně etablován, v pediatrii je postupně zaváděn se stejným úspěchem jako v
dospělé medicíně. Kurz je tak svým zaměřením ojedinělý,“ doplnil MUDr. Petr Vojtíšek.
Odborné setkání se uskutečnilo v přednáškových prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., a
zúčastnilo se ho 25 lékařských specialistů včetně trojice lektorů. Po čtyřech přednáškách zaměřených
postupně na vyšetřování srdce, břicha, cév a nakonec plic, pleury a bránice technikou POCUS následoval
praktický nácvik na zdravých dobrovolnících a na ultrasonografickém simulátoru. Nejdříve čekal účastníky
nácvik základů POCUS srdce, plic, břicha a cév paralelně na třech stanovištích. V druhé části pak strávili
půlhodinu na každém ze tří stanovišť s tématy Vyšetřovací urgentní protokoly – vše za 2 minuty, POCUS u
dušnosti a akutního respiračního selhání, a Žilní katétry, tips & trics. „V této vzdělávací aktivitě budeme dále
pokračovat, další workshop se zaměřením na POCUS v pediatrii se uskuteční již 6. října,“ dodal za
organizátory workshopu doc. MUDr. Roman Škulec, Ph.D.
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