Edukační centrum praktické anatomie
a IC Klinika Brno pořádají

Kurz diagnostiky,
chirurgie a terapie ruky
pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty

11. 11. – 12. 11. 2016

Přednášející:
Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

MUDr. Jan Kovařík
Mgr. Michaela Žváčková
Bc. Gina Balounová
Místo konání: Ambulance a rehabilitace
Chirurgie ruky, lokte a ramene
Nové Sady 4, Brno, 602 00

PROGRAM Pátek: 14:00 – 18:00
Obecný úvod
14:00 – 15:00 Doba hojení tkání, šlachové a kostní štěpy
Přestávka

15:00 – 15:15

Teoretická část
15:15 – 16:45 Úrazy a poškození zápěstí
		
		

Mechanismy úrazu, projevy a vyšetření, diagnózy,
možnosti řešení

		
		
		

Diagnózy: SL nestability, LT nestability, zlomeniny zápěstních
kůstek, CMC nestability, RU nestabilita, ECU nestabilita,
poranění TFCC

Přestávka

16:45 – 17:00

Praktická část
17:00 – 18:00 Vyšetření zápěstí, dlahovací techniky

PROGRAM Sobota: 8:00 – 17:00
Teoretická část
8:00 – 9:30
Úrazy a poškození prstů
		

Mechanismy úrazu, projevy a vyšetření, diagnózy,
možnosti řešení

		
		
		
		

Diagnózy: poranění kolaterálních vazů prstů a palce, patologie
volární ploténky, mallet finger, boutonniére deformita,
poranění flexorů a extenzorů prstů, poškození šlachová
poutka

Přestávka

9:30 – 10:00

Teoretická část
10:00 – 11:00 Pokračování úrazy a poškození prstů
		

Diagnózy: zlomeniny metakarpů a phalangů, rhizartróza

Praktická část
11:00 – 12:00 Vyšetření prstů a palce, dlahovací techniky
Oběd		

12:00 – 13:00

Rehabilitace
13:00 – 14:30 Fyzioterapeutické vyšetření
		

Základní techniky cvičení – obecné pojmy

		
		
		

Diagnózy a jejich rehabilitace: nestability proximální řady
karpu, rhizartróza, artroplastika CMC kloubu palce,
SL stabilizace

Přestávka

14:30 – 15:00

Rehabilitace pokračování
15:00 – 16:00 Diagnózy a jejich rehabilitace: artrolýza a tenolýza kloubů
		
ruky, RU stabilizace, stabilizace TFCC, stabilizace ECU,
		
poranění šlachových poutek
Transfery šlach na horní končetině
16:00 – 17:00 Princip transferu, pro koho je vhodný, kdy, za jakých
		
podmínek
		
		
		

Transfery při paréze n. radialis, transfer m. brachioradialis,
rekonstrukce úchopu po míšních poraněních, transfer
k obnově extenze lokte

		
		

Zásady rehabilitace (aktivace transferu, posloupnost
rehabilitace)

Ukončení

17:00

Kontakty:

Přihlásit se můžete na:
www.ecpa-cz.com
Pro více informací nás kontaktujte na:
rehabilitace@icklinika.cz
Počet účastníků: 30 osob
Cena: 3 000 Kč

www.ecpa–cz.com

