NEODKLADNÁ PODPORA
ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

POZVÁNKA
RZP, a.s. v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov
organizuje akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania
„Neodkladná podpora životných funkcií“

Termín konania:

27.1.2022 od 1200 hod.

Miesto konania:

BRATISLAVA
Hotel Sorea Regia
Kráľovské údolie 6

Pasívna účasť:

8 kreditov

Účastnícky poplatok:

58€ zubný lekár (člen SKZL), 70€ zubný lekár (nečlen SKZL)
45€ iné nelekárske povolania
v cene je:





Odborní garanti:

publikácia „Neodkladná resuscitácia“ o rozsahu 72 strán
bezplatná kontrola resuscitačného setu z ambulancie
zľava 100€ na zakúpenie resuscitačného setu (pre členov SKZL)
zľava 150€ na zakúpenie AED (pre členov SKZL)

MUDr. Milan Henčel, PhD.
Mgr. Beáta Macejková

Registrácia cez web:

www.rzp.sk/stomatolog

Kontakt:

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
vzdelavanie@rzp.sk
0915 397 133

NEODKLADNÁ PODPORA
ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ
OBSAH VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Teoretická časť
1.

Prvá pomoc v reťazi prežitia
A. Zmeny v postupoch resuscitácie (aktuálne odporúčania pre resuscitáciu, ERC 2021)
B. Organizácia poskytovania PP, zabezpečenie bezpečnosti, systém neodkladnej zdravotnej
starostlivosti v SR

2.

Základná neodkladná resuscitácia
A.

3.

Základná neodkladná resuscitácia dospelých a detí s použitím AED

Prvá pomoc pri iných stavoch bezprostredného ohrozenia života
A. Odstránenie cudzieho telesa pri obštrukcii dýchacích ciest u dospelého a dieťaťa
B. PP pri bezvedomí, pri masívnom krvácaní, protišokové opatrenia

4.

Rozšírená neodkladná resuscitácia v stomatologickej ambulancii
A. Rozšírená neodkladná resuscitácia v ambulancii s použitím pomôcok resuscitačného setu
B. Defibrilácia – použitie štandardného (manuálneho) defibrilátora a AED
C. Použitie dýchacieho samorozpínacieho vaku a kyslíková liečba
D. Možnosti zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest - použitie supraglotických pomôcok,
endotracheálna intubácia
E. Zabezpečenie cievneho vstupu, farmakoterapia pri KPR
F. Synkopa, kolaps, kŕčové stavy spojené s poruchou vedomia, hyperventilačný syndróm, astma
bronchiale
G. Akútny koronárny syndróm, hypertenzná kríza, náhla cievna mozgová príhoda
H. Anafylaxia, toxická reakcia po podaní lokálneho anestetika

Praktická časť
5.

Základná neodkladná resuscitácia dospelých, detí a dojčiat s použitím AED

6.

Rozšírená neodkladná resuscitácia dospelých s použitím pomôcok resuscitačného setu na ambulancii

7.

Nácvik odstránenia cudzieho telesa pri obštrukcii z dýchacích ciest dospelých a detí

8.

Nácvik udržania a zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest pomôckami u dospelých a dojčiat

9.

Nácvik zabezpečenia i.v. periférneho vstupu, adrenalínového autoinjektora

10. Iné výkony prvej pomoci: Rautekov vyslobodzovací hmat, zastavenie vonkajšieho masívneho krvácania,
stabilizovaná poloha
Diskusia, skúška z problematiky KPR

