POZVÁNKA
RZP, a.s. ve spolupráci s Českou asociací sester

NEODKLADNÁ RESUSCITACE A URGENTNÍ STAVY
Termíny a místa konání:

17.1.2019
31.1.2019
12.2.2019
14.2.2019
19.2.2019
7.3.2019
12.3.2019
13.3.2019
21.3.2019
25.3.2019
26.3.2019
Čas konání:

Hodonín
Uherské Hradište
Praha
Ostrava
Brno
Opava
Hradec Králové
Hradec Králové
Zlín
Plzeň
Plzeň

Lázne Hodonín, Měšťanská 3559/140
Hotel GRAND , Palackého nám.349
Kongresové centrum, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2
Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703
Hotel Myslivna, Pod Písarkami 1
Kulturní dum Na Rybníčku 380/43
HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM,Velké náměstí 32
HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM,Velké náměstí 32
Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651
Parkhotel Congress Center, U Borského parku 31
Parkhotel Congress Center, U Borského parku 31

vždy od 14,00 – 20,00 hod.

Účastnický poplatek: 1100,- Kč (v ceně je barevná publikace „Neodkladná resuscitace“ s poznámkami z přednášek, algoritmy BLS,
ALS a postupy poskytovaní první pomoci při urgentních stavech s fotografickým materiálem) a občerstvení účastníků.
Účastník obdrží Potvrzení o účasti na odborném kurzu „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“
Odborný garant: Mgr. Beáta Macejková

Přihlášení: on-line registrace https://www.rzpcz.cz
OBSAH ODBORNÉHO KURZU

Teoretická část
1.
Základní neodkladná resuscitace (BLS) a první pomoc při stavech s rizikem selhání vitálních funkcí
 Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení pro resuscitaci), organizace poskytování první pomoci (PP)
 Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí s použitím automatizovaného externího defibrilátoru (AED)
 PP při obstrukci dýchacích cest (DC) cizím tělesem u dospělého a dítěte, PP při bezvědomí, při masivním krvácení a šoku
2.

Rozšířená neodkladná resuscitace (ALS) a specifické postupy KPR
 Defibrilace - použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED, ventilace dýchacím samorozpínacím vakem
a kyslíková léčba
 Zajištění průchodnosti DC pomůckami u dospělých, kojenců a novorozenců
 Zajištění cévního vstupu, základní farmakoterapie při KPR
 KPR těhotné ženy a novorozence. KPR při náhodné hypotermii a anafylaxi, řešení jiných závažných náhlých stavů
Praktická část - formou workshopů (trénink KPR v menších skupinách s lektorským vedením).
1. KPR dospělých s použitím AED (figuríny s napojením na PC - kontrola kvality a efektivity KPR)
2. KPR dětí (kojenec, předškolák)
3. Odstranění cizího tělesa z DC u dospělých a dětí při dušení
4. Zajištění průchodnosti DC pomůckami u dospělých, kojenců a novorozenců manévry a pomůckami
5. Zajištění periferního i. v. vstupu u dospělých a dětí, nácvik aplikace adrenalinu autoinjektorem
6. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých a dětí do příchodu resuscitačního týmu s nácvikem defibrilace, zajištěním
ventilace dýchacím vakem s připojením kyslíku a použitím pomůcek na zajištění průchodnosti DC
7. Řešení modelových situací v simulovaných podmínkách

