Vzdělávání pro zdravotníky 2020 (vhodné i pro lékaře)

Plzeň
Místo

Den v
týdnu

Datum/
Čas

Název

Počet
míst

Poplatek
bez/s
Kartou
SestraIN

Stručná charakteristika akce, program, přednášející

POZOR! Dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví 5/2012 z 29. 6. 2012 je každý poskytovatel ambulantní péče povinen proškolit jednou ročně všechny zaměstnance v poskytování první
pomoci. (Standard 2.3.: Řešení neodkladných stavů). Zveme i lékaře.
Březen 2020

Plzeň,
Západočeská
galerie, Pražská 13

Středa

25.3. 15-19
odpoledne

Cyklus První pomoc pro život:
Akutní stavy v první linii.
Dopravní nehody, traumata,
CNS, infarkt myokardu.

20

400 Kč
350 Kč

Současný život přináší různá nebezpečí a kdykoli nás může potkat nečekaná nehoda. Můžeme
být účastníkem, můžeme být tím, co přihlíží, nebo tím, kdo pomůže a přiloží ruku k dílu. Nemusí
jít jen o dopravní nehodu, může jít i o jiný akutní stav!
Přijďte si poslechnout o situace, kdy musíte reagovat, volat sanitku, resuscitovat, čekat na
pomoc a zvládnout situaci bezpečně. Je to realita, která patří do života a ať chceme či ne, měli
bychom být připraveni a vědět, že situaci zvládneme. Lektorka: Lucie Michalů, zdravotní
sestra ZZS Praha, lektorka první pomoci se zkušeností z terénní práce rychlé záchranné služby
i z operačního střediska tísňové linky 155.

Květen 2020

Plzeň,
Západočeská
galerie, Pražská 13

Středa

13.5. 15-19
odpoledne

První pomoc u dětí aneb dítě
v ohrožení života. (Umět
pomoci těm nejmenším je
prostě základ)

30

400 Kč
350 Kč

Není větší bolesti a beznaděje než svírat bezvládné tělo dítěte a čekat! Čekat na pomoc!
Nechtějte jen čekat a přijďte se se dozvědět, jak můžete v prvních minutách pomoci těm
nejmenším. Změňme strach v pomoc a zažijte jaké to je resuscitovat dítě. Určitě odejdete
s pocitem, jak je to hrozný, ale odnesete si jistotu, že to vše zvládnete a už nebudete jen čekat a
pomůžete. Lektorka: Lucie Michalů, zdravotní sestra Zdravotnické záchranné služby Praha,
lektorka první pomoci se zkušeností z terénní práce rychlé záchranné služby, i z operačního
střediska tísňové linky 155.

Místo: Západočeská galerie, Pražská 13 a Perlová 1 (roh Pražské a Perlové), Plzeň

Na akci se prosím přihlaste v kalendáři na www.sestra.in, na tel.: 602 602 067, emailem: info@sestra.in
Kontakt pro Plzeň: Karolína Soutnerová, 736 772 268, karolina@sestra.in

