RZP, a.s. v spolupráci s SKZL organizuje

AKREDITOVANÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ
v súlade s §2, ods. 5 vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. určený pre lekárov, sestry a iné zdravotnícke povolania.

ROZŠÍRENÁ PRAKTICKÁ ČASŤ A NOVÁ PUBLIKÁCIA V ROZSAHU 72 STRÁN

OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Teoretická časť
1.
2.
3.
4.

Prvá pomoc v reťazi prežitia.
 Zmeny v postupoch resuscitácie (aktuálne odporúčania pre resuscitáciu, ERC 2015).
 Organizácia poskytovania PP, zabezpečenie bezpečnosti, systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti v SR.
Základná neodkladná resuscitácia.
 Základná neodkladná resuscitácia dospelých a detí s použitím automatického externého defibrilátora (AED).
Prvá pomoc pri iných stavoch bezprostredného ohrozenia života.
 Odstránenie cudzieho telesa pri obštrukcii dýchacích ciest u dospelého a dieťaťa.
 PP pri bezvedomí, pri masívnom krvácaní, protišokové opatrenia.
Rozšírená neodkladná resuscitácia v stomatologickej ambulancii.
 Rozšírená neodkladná resuscitácia v ambulancii s použitím pomôcok resuscitačného setu.
 Defibrilácia – použitie štandardného (manuálneho) defibrilátora a AED.
 Použitie dýchacieho samorozpínacieho vaku a kyslíková liečba.
 Možnosti zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest - použitie supraglotických pomôcok, etracheálna
intubácia.
 Zabezpečenie cievneho vstupu, farmakoterapia pri KPR.
 Synkopa, kolaps, kŕčové stavy spojené s poruchou vedomia, hyperventilačný syndróm, astma bronchiale.
 Akútny koronárny syndróm, hypertenzná kríza, náhla cievna mozgová príhoda.
 Anafylaxia, toxická reakcia po podaní lokálneho anestetika.

Praktická časť
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Základná neodkladná resuscitácia dospelých, detí a dojčiat s použitím AED.
Rozšírená neodkladná resuscitácia dospelých s použitím pomôcok resuscitačného setu na ambulancii.
Nácvik odstránenia cudzieho telesa pri obštrukcii z dýchacích ciest dospelých a detí.
Nácvik udržania a zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest pomôckami u dospelých a dojčiat.
Nácvik zabezpečenia i.v. periférneho vstupu, adrenalínového autoinjektora.
Iné výkony prvej pomoci: Rautekov vyslobodzovací hmat, zastavenie vonkajšieho masívneho krvácania,
stabilizovaná poloha.

Diskusia, skúška – písomný test a praktické riešenie situácie v simulovaných podmienkach
Dotazník spokojnosti účastníkov vzdelávacieho programu
Súbežné aktivity pre účastníkov



Možnosť kontroly funkčnosti a kompletnosti resuscitačného setu z ambulancie v zmysle výnosu MZ SR
č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
Možnosť nácviku resuscitácie s použitím pomôcok vlastného resuscitačného setu.

Kontakt:
Mgr. Gabriela Valentová, valentova@rzp.sk, mobil: +421 918 345 112, www.rzp.sk

