Vás zve na workshop:

Praktická anestesie
Místo konání: Klinika Jaggy Praha, Reinerova 9, Praha 6 163 00
Datum konání: 7.3.2020
Registrace: 8:30 – 9:00
Přednášející: MVDr. Vojtěch Novák, Cert.VA, MRCVS

Témata týkající se workshopu Praktická anestesie jsou následující
1) Zhodnocení anestetických rizik pro daného pacienta


ASA hodnocení, zhodnocení chování a temperamentu pacienta

2) Anestetická příprava








kontrola a příprava anestetického přístroje dle protokolu dané praxe
výběr a příprava vhodného systému a pacientského okruhu pro daného pacienta a jeho stav
kontrola a nastavení odtahového /odpadního okruhu
nachystání zvolených anestetik, kontrola jejich množství, koncentrace a expirace
příprava místa a dalších potřeb pro indukci pacienta
příprava, přenesení a fixace pacienta pro indukci
příprava anestetik a evidence, dalších léčiv / dle pokynů lékaře /, laryngoskopu či masky

3) Indukce pacienta





podání předepsané premedikace, zhodnocení reakce pacienta v průběhu podávání
intubace pacienta
kontrola pozice tubusu, nafouknutí balonku, zajištění tubusu, připojení k okruhu
transfer uspaného pacienta na operační sál

4) Udržování anestesie a její monitoring



připojení pacienta k monitoringu
- oxymetr, kapnograf, EKG, esophageální stetoskop, NIBP
měření teploty, srdeční frekvence, centrálního a periferního pulsu, dechové frekvence








hodnocení úrovně hloubky anestesie
průběžná kontrola systému
- pacientský okruh/vlhkost/pozice tubusu, stav anestetika, %, tlak a průtok plynů
kontrola monitoru – dobíjení, stav baterií, nastavení
zapisování a Interpretace naměřených hodnot a sledování a reportování abnormalit lékaři
výpočet množství anestetik k podání a jejích administrace pod vedením lékaře
změna hloubky anestesie dle pokynů lékaře

5) Vedení anestetického protokolu


založení protokolu v rámci anestetické přípravy, průběžné zaznámenávání podávaných medikamentů,
naměřených či zjištěných hodnot, od indikace až do probuzení pacienta

6) Dohled na probouzení pacienta






odpojení pacienta od anestesie a monitoringu
uložení a polohování pacienta pro probouzení
vyjmutí endotracheální ho tubusu ve správném čase probouzení
zaznamenávání přesných a kompletních údajů o probouzení do protokolu probouzení
informujte dozorujícího veterináře o pooperačním stavu a průběhu probouzení pacienta

Poplatky za registraci
Poplatek za registraci

1 000 Kč

Důležité upozornění!!
Registrační formulář bude spuštěn na webu www.cavlmz.cz během první poloviny února. Jakmile k tomu
dojde, budeme Vás informovat opět e-mailem.
Za Českou asociaci veterinárních sester
MVDr. Jan Křeček

