POZVÁNKA
Česká lékařská komora ve spolupráci s RZP, a.s.
si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci

NEODKLADNÁ RESUSCITACE A URGENTNÍ STAVY
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
Termíny konání:
Místo konání:
Pasivní účast:
Účastnický poplatek:
Odborní garanti:

06.12.2016, od 1400 do 1900 hod.
PRAHA, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5, Kongresové centrum
ČLK 6 kreditů, ČAS 4 kredity
1300,- Kč pro členy ČLK (včetně publikace „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“)
1000,- Kč pro členy ČAS (včetně publikace „Neodkladná resuscitace a urgentní stavy“)
MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta Macejková

OBSAH ODBORNÉHO KURZU

Teoretická část

Nové postupy resuscitace dle doporučení ERC 2015

1.

První pomoc v řetězu přežití (20 min.)
 Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení pro resuscitaci, ERC 2015)
 Organizace poskytování první pomoci (PP), zajištění bezpečnosti, systém neodkladné zdravotní péče
2. Základní neodkladná resuscitace (45min.)
 Základní neodkladná resuscitace dospělých a dětí s použitím automatického externího defibrilátoru (AED)
3. První pomoc při jiných stavech bezprostředního ohrožení života (45min.)
 Odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest u dospělého a dítěte, PP při bezvědomí, PP při masivním krvácení
Coffee break 15 min.
4. Rozšířená neodkladná resuscitace (45min.)
 Rozšířená neodkladná resuscitace v ambulanci s použitím pomůcek resuscitačního setu
 Defibrilace - použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED
 Použití dýchacího samorozpínacího vaku a kyslíková léčba
 Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest - použití vzduchovodů supraglotických pomůcek (laryngeální masky, laryngeálního
tubusu), tracheální intubace
 Zabezpečení cévního vstupu, farmakoterapie při KPR
5. Specifické postupy KPR (45min.)
 KPR těhotné ženy, novorozence, KPR při náhodné hypotermii, anafylaxe
Coffee break 15 min.

Praktická část
Workshopy - trénink účastníků v menších skupinách s lektorským vedením (100 min.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KPR dospělých použitím AED, zajištění ventilace dýchacím vakem (figuríny s napojením na PC - kontrola kvality a efektivity KPR)
KPR dětí (kojenec, předškolák), zajištění ventilace dýchacím vakem
Nácvik odstranění cizího tělesa při obstrukci z dýchacích cest dospělých a dětí
Nácvik udržení a zabezpečení průchodnosti dýchacích cest pomůckami u dospělých a kojenců manévry a pomůckami
Nácvik zabezpečení i.v. periferního vstupu
Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých s použitím pomůcek resuscitačního setu na ambulanci

Diskuse, souběžné aktivity pro účastníky
 Možnost kontroly funkčnosti a kompletnosti resuscitačního setu z ambulance ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 92/2012 Sb.
 Možnost nácviku resuscitace s použitím pomůcek vlastního resuscitačního setu

Přihlášky na www.lkcr.cz, vzdělávání, sekce KURZY ČLK - číslo kurzu: 109/16
(kurzy jsou řazeny chronologicky podle data konání)
Své evidenční číslo najdete v seznamu registrovaných lékařů.
Účastnický poplatek je nutné uhradit předem
Číslo účtu 19-1083620217/0100, variabilní symbol 10916
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

